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PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI 
DINAS PETERNAKAN DAN  

KESEHATAN HEWAN 
JURIP SUMOHARJO  NO. 15,KEL. KERATON, KEC. LUWUK, TELP. (0461)3201152, KODE POS 94711 

LUWUK 
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Akuntablitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan  Permen PAN Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laoporan Kinerja 

serta Permen PAN Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015. 

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai Perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertangungjawabkan keberhasilan/kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku 

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan 

sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi 

pemerintah yang disusun secara periodik. 

 

 

B. Tujuan 
 

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Program Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Tahun 2019  adalah : 

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pengendalian dan pengawasan 

pelaksanaan program/kegiatan ; 

2. Untuk mengetahui keberhasilan serta kegagalan pada pencapaian program 

dan kegiatan pada Ttriwulan Ketiga Tahun 2019. 

3. Sebagai tolok ukur perbaikan untuk capaian program/kegiatan triwulan 

berikutnya . tahun  2019 
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C.  Gambaran Umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 
Banggai 
 

1. Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  Kabupaten 

Banggai 

 

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah tahun 2006 tentang pelaporan 

keuangan dan kinerja instansi pemerintah, peraturan preseden no 29 tahun 

2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan 

permenPAN no 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, 

peloporan kinerja, dan tata cara reviuw atas laporan kinerja serta permenPAN 

no 12 tahun 2015 tentang pedomana evaluasi atas implementasi system 

akuntabiltas kinerja instansi pemerintah tahun 2015. 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai 

merupakan cara pandang jauh ke depan mengenai gambaran kesuksesan 

yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang. Dengan memperhatikan visi 

Kabupaten Banggai 2016 - 2021 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Banggai 

Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman 

Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya ”, maka Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai akan berupaya semaksimal mungkin 

sesuai potensi sumber daya yang ada. 

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Kabupaten Banggai menetapkan misi 2 Kabupaten Banggai  sebagai 

misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang harus dilaksanakan, yaitu 

: “Mengembangkan Pertanian melalui pemanfaatan 

teknologi” 

 

2. Tugas Pokok, Fungsi,  Sususnan dan Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor  28 Tahun 2017 

tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, adapun tugas Pokok, Fungsi,  Sususnan dan Struktur 

Organisasi  sebagai berikut : 

 

a. Tugas Pokok 

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas 

pokok memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi : prasarana dan 
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sarana; perbibitan dan produksi; kesehatan hewan dan kesehatan 

masyarakat veteriner; dan usaha dan peyuluhan berdsarkan asas otonomi 

dan tugas pembantuan. 

 

b. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan 
Hewan  mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di   bidang 

peternakan dan kesehatan hewan; 

c. pembinaaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan  

kesehatan hewan; dan 
 

d. Susunan dan Struktur Organisasi 

 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Inspektur 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui sekretaris daerah. 

  Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :  
 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat, meliputi : 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi  

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 

3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Prasana dan Sarana, meliputi : 

1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; 

2. Seksi Pakan; dan 

3. Seksi Alat, Mesin dan Sarana Penunjang. 

d. Bidang Perbibitan dan Produksi, meliputi : 

1. Seksi Perbibitan;  

2. Seksi Ruminansia; dan 

3. Seksi Non Ruminansia. 

e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, meliputi : 

1. Seksi Kesehatan Hewan; 

2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan 

3. Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Ternak. 

f. Bidang Usaha dan Penyuluhan, meliputi : 

1. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan;  

2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;dan  

3. Seksi Usaha, Pembiayaan dan Investasi. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

Unit Pelaksana Teknis (UPT.  
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STRUKTUR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 
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e. Uraian Tugas dan Fungsi 

Uraian tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut 
: 

a. mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan berdasarkan kebijakan umum daerah sehingga tercipta 

sinkronisasi program kerja secara sinergis; 

b. menyusun konsep sasaran pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar 

kegiatan berjalan efektif dan efisien; 

c. membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai ketentuan yang berlaku 

agar program dan kegiatan berjalan tertib dan lancar; 

d. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana, 

perbibitan dan produksi, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat 

veteriner, serta usaha dan peyuluhan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan daerah; 

e. melaksanakan koordinasi, perencanaan dan pengendalian bidang prasarana 

dan sarana, perbibitan dan produksi kesehatan hewan dan kesehatan 

masyarakat veteriner, serta usaha dan peyuluhan; 

f. melaksanakan pembinaan pelaksanaan standar pelayanan minimal 

prasarana dan sarana, perbibitan dan produksi, kesehatan hewan dan 

kesehatan masyarakat veteriner, serta usaha dan peyuluhan; 

g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang 

prasarana dan sarana, perbibitan dan produksi, kesehatan hewan dan 

kesehatan masyarakat veteriner, dan usaha dan peyuluhan; 

h. melaksanakan pengelolaan manajemen prasarana dan sarana, perbibitan 

dan produksi, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan 

usaha dan peyuluhan; 

i. mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai 

ketentuan dan rencana kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas; 

j. menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kepala Sub 

Bagian dan Kepala Seksi dilingkup tugasnya agar sesuai dengan petunjuk 

dan ketentuan yang berlaku; 

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai 

program yang telah ditetapkan  agar dapat diukur pencapain kinerjanya; 

l. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai pencapain dan target 

kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 
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B. Sekretariat  

1. Tugas Pokok 

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan operasional di 
bidang kesekretariatan meliputi pengelolaan dan pelayanan administrasi 
umum/ketatausahaan, kepegawaian, koordinasi penyusunan program dan 
anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas 
Bidang, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang 
maksimal.  

 

2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan 
Hewan mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan tekinis di 

bidang prasarana dan sarana, perbibitan dan produksi, kesehatan hewan 

dan kesehatan masyarakat veteriner, dan usaha dan peyuluhan; 

b. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat Dinas; 

c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan dan 

kepegawaian, pelaksanaan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas 

serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset; 

d. pelaksanaan koordinasi penyelengaraan tugas-tugas Bidang; 

e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, 

perbibitan dan produksi, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat 

veteriner, dan usaha dan peyuluhan; dan 

f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan.  

3.  Uraian Tugas  

Uraian tugas Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah 
sebagai berikut : 

a. merencanakan operasional sekretariat Dinas peternakan dan Kesehatan 

Hewan berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada kepala Sub Bagian berdasarkan rencana kerja untuk 

mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan; 

c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar; 

d. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakn teknis 

pengelolaan keuangan dan aset meliputi anggaran, perbendaharaan, 

akuntansin dan aset sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

penetapan kebijakan daerah; 

e. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi 

umum/ketatausahaan, kepegawaian, serta organisasi dan tatalaksana 

Dinas berdasarkan program yang telah ditetapkan agar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

f. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan aset 

dinas berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk 

terwujudnya  akuntabilitas anggaran dan aset; 
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g. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di 

lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai rencana 

strategis, untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja; 

h. mengavaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, 

Keuangan dan Aset serta Umum dan Kepegawaian berdasarkan capaian 

kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 

Evaluasi, Keuangan dan Aset serta Umum dan Kepegawaian sesauai 

ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan 

benar; 

j. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan  sesuai pencapaian/target kinerja sebagai 

pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberiukan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya.   

B.1.  Subbagian Perencanaan dan Evaluasi 

1.  Tugas Pokok 

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok 
memimpin dan melaksanakan kegiatan pada  sub bagian perencanaan dan 
evaluasi meliputi perencanaan program dan evaluasi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.  

2.  Fungsi 

Dalam melaksankan tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 

Evaluasi  mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ; 

b. pengelolaan dan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas, yaitu 

rencana strategi (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Dinas; 

c. pengelolaan dan penyususnan laporan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, perbibitan dan 

produksi, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan 

usaha dan peyuluhan; 

d. penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

program kerja dinas; dan 

e. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sub bagian 

perencanaan dan evaluasi. 

 

3.  Uraian Tugas 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi adalah sebagai 

berikut : 

a. merencanakan sub bagian perencanaan dan evaluasi berdasarkan program 

operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup sub bagian perencanaan dan 

evaluasi sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana 

dengan baik dan benar; 
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c. mendistribusikan tugas pada bawahan lingkup sub bagian perencanaan dan 

evaluasi berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas 

pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan penyiapan bahan, kompilasi dan koordinasi penyusunan 

rencana program dan kegiatan dinas, meliputi penyusunan Rencana 

Strategis (Renstra)  dan Rencana Kerja (Renja) Dinas; 

e. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja 

anggaran dan rencana kerja perubahan anggaran dinas; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan 

Keterangan Pertanggung Jawaban (LPKJ), Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (LPPD) dinas, berdasarkan ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sub bagian perencanaan dan 

evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan 

baik sesuai terget kinerja yang di tetapkan; 

h. membuat laporan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan evaluasi 

sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada 

pimpinan; dan 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh pimpinan sesuai 

tugas dan funsinya. 

  

B.2.  Sub Bagian Keuangan dan Aset 

1.  Tugas Pokok 

Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset mempunyai tugas pokok memimpin 
dan melaksanakan kegiatan pada sub bagian keuangan meliputi kegiatan 
pembendaharaan, akuntansi, pembukuan dan pelaporan serta pengelolaan 
aset badan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 
memaksimalkan capaian kinerja. 

2.  Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 

mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana  kebagian sub bagian keuangan dan aset; 

b. Pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan 

dokumen pelaksanaan anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, 

koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan dan penyusunan 

laporan keuangan dinas; 

c. Pengelolaan administrasi aset meliputi rencana kebutuhan sarana 

prasarana, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,invetarisasi, 

pencatatan perlengkapan dinas dan pemeliharaan gedung kantor dan aset 

lainnya; dan 

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi 

keuangan dan aset dinas. 
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3.   Uraian Tugas 

 Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Aset berdasarkan 

program operasional sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup sub bagian keungan dan aset 

sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana denga baik 

dan benar; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup sub bagian keuangan dan 

aset berdasrkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan evektivitas 

pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen 

pelaksanaan/perubahan pelaksanaan anggaran (DPA/DPPA) berdasarkan 

pagu yang di tetapkan untuk di jadikan pedoman dalam pelaksanaannya; 

e. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verivikasi, akuntansi, dan 

pembukuan keuangan anggaran belanja langsung berdasarkan pedoman 

pengelolaan keuangan daerah untuk efektitas dan efesiensi pelaksanaan 

anggaran; 

f. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan  keuangan, prognosis, 

realisasi semesteran dan akhir tahun sesuai dengan realisasi penggunaan 

anggaran sebagai akuntabilitas pencapaian kinerja; 

g. melaksanakan pengadaan, penyimpanan,  pendistribusian, inventariasasi 

dan pencacatan perlengkapan/aset dinas berdasarkan ketentuan yang 

berlaku untuk tertib tertib administrasi aset; 

h. melaksanakan pemeliharaan peratan/perlengkapan, lingkungan dan 

gedung kantor, kenderaan dinas serta aset lainnya berdasarkan ketentuan 

yang berlaku agar terjaga dan lebih terawat; 

i.  membimbing pelaksanaan tugas bawahan tugas sub bagian keuangan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dan agar terlaksana dengan 

baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terjaga dan lebih terawat; 

j. membuat laporan pelaksanaan tugas sub bagian  keuangan sesuai 

pencapaian/terget kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; 

dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

B.3.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

1.  Tugas 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 

memimpin dan melaksanakan kegiatan pada sub bagian umum dan 

kepegawaian meliputi pelayanan administrasi umum/ketatausahaan, 

kepegawaian, organisasi dan tatalaksana dinas, berdasarkan peraturan 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku unutuk mencapai hasil yang 

maksimal. 

2.   Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

mempunyai fungsi; 

a. Penyusunan rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; 
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b. Pengelolaan administrasi umum/kepegawaian yang meliputi pengelolaan 

neskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelengaraan 

perumahtanggaan  dinas humas dan protokoler; 

c. Pengeloaan adminstrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan dan 

penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, 

disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;  

d. Pengeloaan administrasi dan tataletak dinas; dan 

e. Pelaksanaan monitoring, evaliasi dan pelaporan lingkup administrasi umum 

dan kepegawaian. 

3.   Uraian Tugas 

Uraian tugas kepala sub bagian umum dan kepegawaian adalah sebagai 

berikut: 

a. merencanakan kegiantan sub bagian umum dan kepewaian berdasarkan 

program operasional sekretariat sebagai pelaksanaan tugas; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup sub bagian umum dan 

kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana 

dengan baik dan benar; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup sub bagian umum dan 

kepegwaian berdasarkan tugas dan funsi untuk kelancaran da efektibilitas 

pelaksanaan tugas; 

d. melaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, 

naskah dinas pengelolaan dokumentasi serta kearsipan berdasarkan 

ketentuan yang berlaku untuk terwujudnya tertib administrasi dinas; 

e. melaksanakan pelayanan kehumasan , keprotokoleran, rapat-rapat dinas, 

pengurusan kerumah tanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan 

kantor; 

f. melaksanakan penyusunan dan penyiaan bahan administrasi kepegawaian 

ang meliputi keneikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, 

taspen, askes, pembinaan displin, pemberian penghargaan, pendidikan 

dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan pegawai; 

g. melaksanakan pengelolaan organisai dan tatalaksana dinas, yang meliputi 

penyiapan bahan, koordinasi/fasilitas penyusunan analisis jabatan, analisis 

beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan, dan standar 

operasional prosedur (SOP), standar pelayanan publik serta sistem 

pengendalian internal dinas, berdasarkan pedoman dan ketentuan yang  

berlaku; 

h. membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada sub bagian umum dan 

kepegawaian sesuai denga ketentuan yang berlaku agar terlakna dengan 

baik sesuai dengan terget kerja yang telah di tetapkan; 

i. membuat laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian 

sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada 

pimpinan; dan  

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya.     
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C.  Bidang Prasarana dan Sarana  

1.  Tugas 

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok memimpin dan 
melaksanakan operasional di bidang prasarana dan sarana meliputi 
penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, 
pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan lahan dan air, pakan, 
serta alat, mesin dan sarana penunjang, berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. 

2.  Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Bidang Prasarana dan Sarana 
Peternakan  menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan 

sarana peternakan; 

b. pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang prasarana dan sarana 

peternakan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang prasarana dan sarana 

peternakan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3.   Uraian Tugas 

Uraian tugas Kepala Bidang Prasarana dan Sarana adalah sebagai berikut :  

a. merencanakan operasional di bidang prasarana dan sarana peternakan 

berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada kepala seksi lingkup bidang prasarana dan sarana  

peternakan berdasarkan rencana kerja/pelaksanaan kegiatan; 

c. mengatur pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang prasarana dan 

sarana peternakan sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan agar 

kegiatan berjalan tertib dan lancar; 

d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 

prasarana dan sarana, pengelolaan lahan dan air, pakan, serta alat, mesin 

dan sarana penunjang; 

e. melaksanakan koordnasi perencanaan penyiapan penyelenggaraan 

pengembangan pengelolaan lahan dan air, pakan, serta alat,mesin dan 

sarana penunjang sesuai peraturan yang berlaku agar terlaksana dengan 

baik; 

f. melaksanakan pelaksanaan, pemantauan dan pelaksanaan tugas seksi 

pengelolaan lahan dan air, pakan, serta alat, mesin dan sarana penunjang, 

sesuai peraturan yang berlaku agar terlaksana dengan baik; 

g. mengevalasi pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang prasarana dan 

sarana berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

h. meyelia pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang prasarana dan 

sarana  sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan 

dengan tepat dan benar; 
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i. melaporkan pelaksanaan tugas bidang prasarana dan sarana  sesuai 

pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung jawabkan kepada pimpinan; 

dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lein yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan fungsinya. 

C.1.  Seksi Pengelolaan Lahan dan Air 

1.  Tugas 

Kepala Seksi Pengelolaan lahan dan Air mempunyai tugas pokok memimpin 

dan melaksanakan kegiatan pada seksi pengelolaan lahan dan air meliputi 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, 

pembinaan dan pelaksanaan tugas di seksi pengelolaan lahan dan air, 

berdasarka peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil 

yang maksimal. 

2.  Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air 

mempunyai fungsi; 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi pengelolaan lahan 

dan air; 

b. Pelaksanaan urusan pemerintah daerah di seksi pengelolaan lahan dan air; 

c. Pembinaan dan pelaksaan tugas di seksi pengelolaan lahan dan air; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan 

funsinya. 

3.  Uraian Tugas 

Uraian tugas kepala seksi pengelolaan lahan dan air adalah sebagai berikut; 

a. merencanakan kegiatan seksi pengelolaan lahan dan air berdasarkan 

program operasional bidang, sesuai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup seksi pengelolaan lahan dan air 

sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik 

dan benar; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup pengelolaan lahan dan air 

berdasarkan tugas dan funsinya untuk kelancaran dan evektifitas 

pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis seksi 

pengelolaan lahan dan air; 

e. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, 

otimalisasi dan pengendalian lahan peternakan; 

f. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan 

peternakan; 

g. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengelolaan penggunaan air 

untuk peternakan; 

h. membimbing pelaksanaan tugas bawahan seksi pengelolaan lahan dan air 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai 

dengan target kinerja yang ditetapkan; 

i. membuat laporan pelaksanaan tugas seksi pengelolaan lahan dan air sesuai 

pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan; 

dan 
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j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan funsinya. 

C.3.  Seksi Pakan 

1.  Tugas Pokok 

Kepala Seksi Pakan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan 
kegiatan pada seksi pakan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang 
pakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 
mencapai hasil yang maksimal. 

2.  Fungsi 

Dalam melaksankan tugas pokok kepala seksi pakan mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pakan ternak; 

b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang pakan ternak; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pakan ternak; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3.  Uraian Tugas 

Uraian tugas kepala seksi pengembagan pakan ternak adalah sebagai berikut; 

a. merencanakan kegiatan seksi pakan berdasarkan program operasional 

bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup seksi pakan sesuai dengan 

ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup seksi pakan berdasarkan 

tugas dan funsinya untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas;   

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 

pakan ternak; 

e. melaksanakan penyelenggaraan pengembangan dan penyebaran pakan 

ternak; 

f. melaksanakan penyediaan pakan ternak baik pakan alami maupun pakan 

alternatif; 

g. melaksanakan pengawasan peredaran dan dan kualitas mutu pakan; 

h. melaksankan penginventarisir pakan ternak sesuai kebutuhan; 

i. melaksankan pendataan ketersediaan pakan ternak sesuai kebutuhan; 

j. melaksanakan pengelolaan pengembangan teknologi, intensifikasi dan 

diversifikasi pakan ternak dalam upaya pemenuhan kebutuhan pakan 

ternak; 

k. membimbing pelaksanaan tugas bawahan seksi pakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja 

yang ditetapkan; 

l. membuat laporan pelaksanaan tugas seksi pakan sesui pencapain/target 

kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 
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C.3.  Seksi Alat Mesin dan Sarana Penunjang 

1.  Tugas Pokok 

Kepala Seksi Alat Mesin Dan Sarana Penunjang mempunyai tugas pokok 

memimpin dan melaksanakan kegiatan pada seksi alat mesin dan sarana 

penunjang meliputi penyiapan bahan perumusan masalah kebijakan teknis, 

pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang alat mesin 

dan sarana penunjang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku untuk mencapai hasil yang maksinmal. 

2.  Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Alat Mesin dan Sarana 

Penunjang mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang alat mesin dan 

sarana penunjang; 

b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang alat mesin dan saran 

penujang; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang mesin dan sarana penujang; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan 

funsinya. 

3.  Uraian Tugas 

Uraian tugas kepala seksi alat mesin dan sarana penujang adalah sebagai 

berikut: 

a. merencanakan kegiatan seksi alat mesin dan sarana penunjang 

berdasarkan program operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

b. memberei petunjuk kepada bawahan lingkup seksi alat mesin dan sarana 

penujang sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana 

dengan dengan baik dan benar; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup seksi alat mesin dan 

sarana penujang berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan 

efektifitas pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang alat mesin 

dan sarana penunjang; 

e. melaksanakan penginventarisir kebutuhan sarana dan prasana pendukung 

usaha peternakan; 

f. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha 

peternakan; 

g. melaksanakan pendistribusian sarana dan prasarana pendukung usaha 

peternakan; 

h. melaksanakan pengawasan atas penggunaan sarana dan prasarana 

pendukung usaha peternakan; 

i. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung usaha 

peternakan; 

j. membimbing pelaksanaan tugas bawahan seksi alat mesin dan sarana 

penunjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan 

baik sesuai target kinerja yang di tetapkan; 
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k. membuat laporan pelaksanaan tugas seksi alat mesin dan sarana 

penunjuang sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung jawaban 

kepada pimpinan; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

D.  Bidang Perbibitan dan Produksi 

1.  Tugas Pokok 

Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas pokok memimpin 

dan melaksankan operasional perbibitan dan produksi meliputi penyusunan 

bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan 

pelaksanaan tugas linkup perbibitan, ruminansia dan non ruminansia, 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai 

hasil yang maksimal. 

2.  Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok kapala bidang perbibitan dan produksi 
mempunyai fungsi: 

a. penyusunan bahan  perumusan kebijakan teknis di bidang perbibitan dan 

produksi; 

b. melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perbibitan dan 

produksi; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perbibitan dan produksi; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan 

funsinya. 

3.  Uraian Tugas 

Uraian tugas Kepala Bidang  Perbibitan dan Produksi adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan operasional di bidang perbibitan dan produksi berdasarkan 

rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada kepala seksi lingkup bidang perbibitan dan produksi 

berdasarkan rencana kerja/pelaksanaan kegiatan; 

c. mengatur pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup perbibitan dan produksi 

sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan agar kegiatan berjalan tertib 

dan lancar; 

d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 

perbibitan ternak, produksi ternak ruminansia dan non ruminansia; 

e. melaksanakan koordnasi perencanaan penyiapan penyelenggaraan 

pengembangan perbibitan ternak, produksi ternak ruminansia dan non 

ruminansia sesuai peraturan yang berlaku agar terlaksana dengan baik; 

f. melaksanakan pelaksanaan, pemantauan dan pelaksanaan tugas seksi 

perbibitan, seksi ruminansi, dan seksi non ruminansia sesuai peraturan 

yang berlaku agar terlaksana dengan baik; 

g. mengevalasi pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang perbibitan dan 

produksi berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan 

yang berlaku; 
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h. meyelia pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang perbibitan dan 

produksi sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan 

dengan tepat dan benar; 

i. melaporkan pelaksanaan tugas bidang perbibitan dan produksi sesuai 

pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung jawabkan kepada pimpinan; 

dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lein yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan fungsinya. 

D.1.  Seksi Perbibitan 

1.  Tugas Pokok 

Kepala Seksi Perbibitan mempunyai tugas pokok memimpin dan 

melaksanakan kegiatan pada seksi perbibitan meliputi penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan 

pelaksanaan tugas dibidang perbibitan ternak, berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal. 

2.  Fungsi 

Dalam malaksanaka tugas pokok Kepala Seksi Perbibitan mempunyai fungsi; 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perbibitan ternak; 

b. pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang perbibitan ternak; 

c. pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang perbibitan ternak; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan 

funsinya. 

3.  Uraian Tugas 

Uraian tugas kepala seksi perbibitan adalahsebagai berikut; 

a. merencanakan kegiatan seksi perbibitan berdasarkan program operasional 

bidang, sesuai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup seksi perbibitan sesuai dengan 

ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup seksi perbibitan 

berdasarkan tugas dan funsinya untuk kelancaran dan evektifitas 

pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 

perbibitan ternak; 

e. melaksanakan penyiapan serta menetapkan stansdarisasi/ sertifikasi mutu 

bibit ternak; 

f. melaksanakan bimbingan teknis mutu ginetik dan seleksi bibit ternak; 

g. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan inseminasi buatan dan teknologi 

reproduksi peternakan; 

h. melaksanakan pengawasan kontroling evaluasi intensifikasi kawin alam 

pada ternak; 

i. membimbing pelaksanaan tugas bawahan seksi perbibitan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai dengan target 

kinerja yang ditetapkan; 
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j. membuat laporan pelaksanaan tugas seksi perbibitan sesuai 

pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan; 

dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan funsinya. 

D.2.  Seksi Ruminansia 

1.  Tugas Pokok 

Kepala Seksi Ruminansia mempunyai tugas pokok memimpin dan 

melaksanakan kegiatan pada seksi ruminansia meliputi penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan 

pelaksanaan tugas di bidang ruminansia, berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal. 

 

2.  Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ruminansia mempunyai funsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebujakan teknis dibidang ruminansia; 

b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang ruminansia; 

c. pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang ruminansia; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3.  Uraian Tugas 

Uraian tugas kepala seksi budidaya ternak besar adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan seksi ruminansia berdasarkan program operasional 

bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup seksi ruminansia sesuai dengan 

ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup seksi ruminansia 

berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan 

tugas; 

d. melaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 

produksi ternak ruminansia; 

e. melaksanakan penyiapan kegiatan penyebaran, pengembangan dan 

produksi ternak ruminansia; 

f. melaksanakan pengawasan penyebaran, pengembangan dan produksi 

ternak ruminansia; 

g. melaksanakan penataan penyebaran, pengembangan dan produksi  ternak 

ruminansia; 

h. melaksanakan pendataan populasi dan produksi ternak ruminansia; 

i. membimbing pelaksanaan tugas bawahan seksi  ruminansia sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target kinerja 

yang di tetapkan; 

j. membuat laporanpelaksanaan tugas seksi ruminansia sesuai 

pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada pemimpin; 

dan  

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 
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D.3.  Non Ruminansia 

1.  Tugas Pokok 

Kepala Seksi Non Ruminansia mempunyai tugas pokok memimpin dan 
melaksanakan kegiatan pada seksi non ruminansia meliputi penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan 
pelaksanaan tugas dibidang  produksi ternak non ruminansia, berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang 
maksimal. 

2.  Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Non Ruminansia mempunyai 

fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang non ruminansia; 

b. pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang non ruminansia; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang produksi ternak ternak non 

ruminansia; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3.  Uraian Tugas 

Uraian tugas Kepala Seksi Non Ruminansia adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan seksi non ruminansia berdasarkan program 

operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup seksi non ruminansia sesuai 

dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan 

benar; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup seksi non ruminansia 

berdasarkan tugas dan fungsinya untuk kelancaran dan efektifitas 

pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 

produksi ternak non ruminansia; 

e. melaksanakan penyiapan kegiatan penyebaran, pengembangan dan 

produksi ternak non ruminansia; 

f. melaksanakan pengawasan penyebaran, pengembangan dan produksi  

ternak non ruminansia; 

g. melaksanaan penataan penyebaran, pengembangan dan produksi ternak 

non ruminansia; 

h. melaksanakan pendataan populasi dan produksi ternak non ruminansia; 

i. membimbing pelaksanaan tugas bawahan seksi non ruminansia sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai terget 

dan kinerja yang ditetapkan; 

j. membuat laporan pelaksanaan tugas seksi non ruminansia sesuai 

pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; 

dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan 

sesuaitugas dan funsinya. 
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E.  Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

1.  Tugas Pokok 

Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner (Kesmavet) mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan 

operasional bidang Keswan dan Kesmavet meliputi penyusunan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan 

pelaksanaan tugas lingkup pengamatan dan pencegahan penyakit hewan, 

pelayanan kesehatan hewan, kesehatan mesyarakat veteriner, pengawasan 

obat hewan dan lalu-lintas ternak berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku untuk nmencapai hasil yang maksimal. 

2.  Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan 

Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan hewan 

dan kesehatan masyarakat veteriner; 

b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibidang  kesehatan hewan dan 

kesehatan masyarakat veteriner; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan hewan dan 

kesehatan masyarakat veteriner; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3.  Uraian tugas 

Uraian tugas Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner dalah sebagai berikut: 

a. merencanakan operasional bidang kesehatan hewan dan kesehatan 

masyarakat veteriner berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan 

yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada kepala seksi lingkup bidang kesehatan hewan dan 

kesehatan masyarakat veteriner berdasarkan rencana kerja untuk 

mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan; 

c. mengatur pelaksnaan tugas kepala seksi lingkup bidang kesehatan hewan 

dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan tanggung jawab yang 

di berikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar; 

d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 

perlindungan dan pencegahan penyakit, pelayanan kesehatan hewan serta 

kesehatan masyarakat veteriner, pengawasan obat hewan dan lalu-lintas 

ternak; 

e. melaksanakan koordinasi perencanaan penyiapan penyelenggaraan 

pengembangan perlindungan dan pencegahan penyakit, pelayanan 

kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengawasan obat 

hean dan lalu-lintas ternak sesuai peraturan yang berlaku agar terlaksana 

dengan baik; 

f. melaksanakan perumusan dan penganalisaan penyelenggaraan di bidang 

kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; 

g. melaksanakan penataan, pemantauan dan pelaksanaan tugas seksi 

perlindungan dan pencegahan  penyakit, seksi pelayanan kesehatan hewan 
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dan kesehatan masyarakat veteriner, pengawasan obat hewan dan lalu-

lintas ternak sesuai peraturan yang berlaku agar terlaksana dengan baik; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang kesehatan 

hewan dan kesehatan masyarakat veteriner berdasarkan capaian kinerja 

agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. menyelia pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang kesehatan hewan 

dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan yang berlaku agar 

tugas/kegiatan di laksnakan dengan tepat dan benar; 

j. melaporkan pelaksnaan tugas bidang kesehatan hewan dan kesehatan 

masyarakat veteriner sesuai pencapaian/target kinerja sebagai tanggung 

jawab kepada pimpinan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

E.1.  Seksi Kesehatan Hewan 

1.  Tugas Pokok 

Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok memimpin dan 

melaksanakan kegiatan pada seksi  kesehatan hewan meliputi penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan 

melaksanakan tugas dibidang kesehatan hewan, berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal. 
 

2.  Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Kesehatan Hewan 

mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan  hewan; 

b. pelaksnaan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan  hewan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan hewan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3.  Uraian Tugas 

Uraian tugas kepala Seksi Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan seksi kesehatan hewan berdasarkan program 

opersional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup seksi kesehatan hewan sesuai 

dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan 

benar; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup seksi kesehatan hewan 

berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan 

tugas; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 

kesehatan hewan; 

e. melaksanakan penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung 

aktifitas laboratorium dalam upaya mendukung kesehatan hewan; 

f. Melaksanakan penyiapan deteksi dini (surveilance) bahaya laten penyakit-

penyakit hewan yang belum/ada/pernah ada, sebagai usaha pencegahan 
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dan pengendalian bahaya penyakit baik terhadap hewan langsung maupun 

produk-produk asal hewan; 

g. melaksanakan pengelolahan bahan/data dasar pertimbangan pengambilan 

keputusan/tindakan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium secara 

tepat dan cepat; 

h. melaksanakan fasilitasi tindak karantina; 

i. melaksanakan wilayah/lokasi vaksinasi pada daerah tertular, terancam, 

waspada, bebas dan lainnya; 

j. melaksnakan vaksinasi; 

k. melaksanakann pengelolaan peningkatan kualitas sumber daya kesehatan 

hewan yaitu sumber daya manusia dan peningkatan ketrampilan teknis 

laboratorium kesehatan hewan; 

l. melaksanakan pendataan dan pencatatan data-data medis kesehatan 

hewan; 

m. membimbing pelaksanaan tugas bawahan seksi kesehatan hewan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik sesuai target 

kinerja yang di tetapkan; 

n. membuat laporan pelaksanaan tugas seksi kesehatan hewan sesuai 

pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; 

dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

E.2.  Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner 

1.  Tugas Pokok 

Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok 

memimpin dan melaksanakan kegiatan pada seksi kesehatan masyarakat 

veteriner meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksnaan 

urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan masyarakat 

veteriner berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 

mencapai hasil yang maksimal. 

2.  Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat 
Veteriner mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan 

masyarakat veteriner; 

b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan masyarakat 

veteriner; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan masyarakat 

veteriner; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3.  Uraian Tugas 

Urauain tugas kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai 

berikut: 

a. merencanakan kegiatan seksi kesehatan masyarakat veteriner berdasarkan 

program operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
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b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup seksi kesehatan masyarakat 

veteriner sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana 

dengan baik dan benar; 

c. mendistribusaikan tugas kepada bawahan lingkup seksi kesehatan 

masyarakat veteriner berdasrkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan 

efektifitas pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 

kesehatan masyarakat veteriner; 

e. melaksankan penghimpunan bahan/data penyelenggarakan tata laksana 

kesehatan masyarakat veteriner; 

f. melaksanakan pengkoordinasian peningkatan kesehatan masyarakat 

veteriner dan penanggulangan penyakit menular kemanusia (zoonosis) dan 

menular melalui bahan pangan (food borne disease); 

g. melaksanakan pengawasan rumah potong hewan, penjualan dan 

pemantauan hygienitas daging ; 

h. membimbing pelaksanaan tugas bawahan seksi kesehatan masyarakat 

veteriner sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan 

baik sesuai target kinerja yang ditetapkan; 

i. melaksanakan pembinaaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan 

pemeriksaan hewan besar betina bertanduk yang akan dipotong; 

j. membuat laporan pelaksanaan tugas seksi kesehatan masyarakat veteriner 

sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada 

pimpinan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

E.3.  Seksi Pengawasan Obat dan Lalu-Lintas Ternak 

1.  Tugas Pokok 

Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu-Lintas Ternak mempunyai tugas 

pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan pada seksi pengawasan obat 

dan lalu-lintas ternak meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengewasan 

obat dan lalu-lintas ternak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal. 

2.  Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu-
Lintas Ternak mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan obat 

dan lalu-lintas ternak; 

b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang pengawasan obat dan 

lalu-lintas ternak; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengawasan obat dan lalu-

lintas ternak; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan 

fungsinya. 
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3.  Uraian Tugas 

Urauain tugas kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai 

berikut: 

a. merencanakan kegiatan seksi kesehatan pengawasan obat dan lalu-lintas 

ternak berdasarkan program operasional bidang, sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup seksi pengawasan obat dan 

lalu-lintas ternak sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar 

terlaksana dengan baik dan benar; 

c. mendistribusaikan tugas kepada bawahan lingkup seksi pengawasan obat 

dan lalu-lintas ternak berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan 

efektifitas pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 

pengawasan obat dan lalu-lintas ternak; 

e. melaksanakan penghimpunan bahan/data penyelenggarakan tata laksana 

pengawasan obat, bahan makanan asal ternak lalu-lintas ternak dan produk 

asal/hasil ternak; 

f. melaksanakan pengkoordinasian peningkatan pengawasan obat hewan, 

bahan makanan asal ternak dan lalu-lintas ternak dan produk asal/hasil 

ternak; 

g. melaksanakan pendataan fungsi kontrol lalu-lintas ternak atau perdagangan 

ternak dan produk/hasil ternak keluar dan masuk wilayah kabupaten 

banggai sebagai antisipasi penyebaran dan penularan penyakit hewan; 

h. melaksanakan pemeriksaan surat keterangan asal kesehatan ternak/hewan 

yang akan dikeluarkan dan dimasukkan dari dan ke wilayah Kabupaten 

Banggai dalam wilayah satu propinsi. 

i. memberikan rekomendasi/perizinan terhadap perusahaan yang bergerak 

dibidang obat hewan (distributor dan Depo); 

j. melaksanakan bimbingan teknis pengawasan obat hewan lalu-lintas ternak 

dan produk/hasil ternak; 

k. membimbing pelaksanaan tugas  seksi pengawasan obat dan lalu-lintas 

ternak sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana dengan baik 

sesuai target kinerja yang ditetapkan; 

l. membuat laporan pelaksanaan dan evaluasi tugas seksi pengawasan obat 

dan lalu-lintas ternak sesuai pencapaian/target kinerja sebagai 

pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

F.  Bidang Penyuluhan dan Usaha 

1.  Tugas Pokok 

Kepala Bidang Penyuluhan dan Usaha mempunyai tugas pokok memimpin dan 

melaksanakan operasional bidang penyuluhan dan usaha meliputi penyusunan 

bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan 

pelaksanaan tugas lingkup kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani 

ternak, pengolahan dan pemasaran hasil ternak, serta pembiayaan dan 

investasi usaha peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal. 
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2.  Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Penyuluhan dan Usaha  

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan dan 

usaha; 

b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di bidang  penyuluhan dan usaha; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan dan usaha; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3.  Uraian tugas 

Uraian tugas Kepala Bidang Penyuluhan dan Usaha adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan operasional bidang penyuluhan dan usaha berdasarkan 

rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas kepada kepala seksi lingkup bidang penyluhan dan usaha 

berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan 

kegiatan; 

c. mengatur pelaksnaan tugas kepala seksi lingkup bidang bidang penyuluhan 

dan usaha sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan agar kegiatan 

berjalan tertib dan lancar; 

d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 

penyuluhan dan kelembagaan, pengolahan dan pemasaran hasil 

peternakan, pembiayaan dan investasi usaha peternakan; 

e. melaksanakan pengkoordinasian perencanaan, penyiapan, 

penyelenggaraan, pengembangan yang meliputi penyuluhan dan 

kelembagaan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, serta usaha, 

pembiayaan dan investasi peternakan sesuai peraturan yang berlaku agar 

terlaksana dengan baik; 

f. melaksanakan perumusan dan penganalisaan penyelenggaraan di bidang 

penyuluhan dan usaha; 

g. melaksanakan penataan, pemantauan dan pelaksanaan tugas seksi 

penyuluhan dan kelembagaan, pengolahan dan pemasaran hasil, serta 

usaha, pembiayaan dan investasi sesuai peraturan yang berlaku agar 

terlaksana dengan baik; 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala seksi penyuluhan dan 

kelembagaan, pengolahan dan pemasaran hasil serta usaha, pembiayaan 

dan investasi berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

i. menyelia pelaksanaan tugas kepala seksi lingkup bidang penyuluhan dan 

usaha sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan di laksnakan 

dengan tepat dan benar; 

j. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penyuluhan dan usa sesuai 

pencapaian/target kinerja sebagai tanggung jawab kepada pimpinan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 
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F.1.  Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan 

1.  Tugas Pokok 

Kepala Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok 

memimpin dan melaksanakan kegiatan pada seksi penyuluhan dan 

kelembagaan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan 

dan kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

untuk mencapai hasil yang maksimal. 

2.  Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Penyuluhan dan 
Kelembagaan mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan dan 

kelembagaan; 

b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang penyuluhan dan 

kelembagaan; 

c. pembinaan, pengelolaan dan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan dan 

kelembagaan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3.  Uraian Tugas 

Uraian tugas Kepala Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan  adalah sebagai 

berikut: 

a. merencanakan kegiatan seksi penyuluhan dan kelembagaan berdasarkan 

program operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup seksi penyuluhan dan 

kelembagaan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana 

dengan baik dan benar; 

c. mendistribusaikan tugas kepada bawahan lingkup seksi penyuluhan dan 

kelembagaan berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan 

efektifitas pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 

penyuluhan dan kelembagaan; 

e. melaksanakan penghimpunan bahan/data penyelenggarakan tata laksana 

penyuluhan dan kelembagaan; 

f. melakukan penyiapan bahan bimbingan,penguatan, fasilitasi  

pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani ternak; 

g. melakukan penyiapan bahan fasilitasi akreditasi, penilaian dan pemberian 

penghargaan penyuluhan peternakan; 

h. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengemabngan materi, 

metodologi, suvervisi, informasi media dan sistem manajemen informasi 

penyuluh peternakan; 

i. pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi 

penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; 

j. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

kelembagaan dan penyuluhan peternakan; 
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k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

F.2.  Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

1.   Tugas Pokok 

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas pokok 

memimpin dan melaksanakan kegiatan pada seksi pengolahan dan 

pemasaran hasil meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang 

pengolahan dan pemasaran hasil berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal. 

 

2.   Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran 
Hasil mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan dan 

pemasaran hasil peternakan; 

b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang pengawasan 

pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengolahan dan pemasaran 

hasil peternakan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3.  Uraian Tugas 

Uraian tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil  adalah sebagai 

berikut: 

a. merencanakan kegiatan seksi pengolahan dan pemasaran hasil 

berdasarkan program operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup seksi pengolahan dan 

pemasaran hasil sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar 

terlaksana dengan baik dan benar; 

c. mendistribusaikan tugas kepada bawahan lingkup seksi pengolahan dan 

pemasaran hasil berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan 

efektifitas pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 

pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 

e. melaksanakan penghimpunan bahan/data penyelenggarakan tata laksana 

pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 

f. melaksanakan pengkoordinasian peningkatan pengolahan dan pemasaran 

hasil peternakan; 

g. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit 

pengolahan hasil peternakan; 

h. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang 

baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan 

(SKKP/SKP) di bidang peternakan; 
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i. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang 

peternakan; 

j. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan; 

k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan 

dan pemasaran hasil peternakan; 

l. membuat laporan pelaksanaan tugas seksi pengawasan obat dan lalu-lintas 

ternak sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban 

kepada pimpinan; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

F. 3.  Seksi Usaha, Pembiayaan dan Investasi 

1.   Tugas Pokok 

Kepala Seksi Usaha, Pembiayaan dan Investasi  mempunyai tugas pokok 

memimpin dan melaksanakan kegiatan pada seksi pengolahan dan 

pemasaran hasil meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang usaha, 

pembiayaan dan investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal. 

2.   Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Usaha, Pembiayaan dan 
Investasi mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang usaha, pembiayaan 

dan inevestasi ; 

b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang usaha, pembiayaan dan 

inevestasi; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang usaha, pembiayaan dan 

inevestasi; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan 

fungsinya. 

3.  Uraian Tugas 

Uraian tugas Kepala Seksi Usaha, Pembiayaan dan Investasi adalah sebagai 

berikut: 

a. merencanakan kegiatan seksi usaha, pembiayaan dan inevestasi 

berdasarkan program operasional bidang, sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

b. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup seksi usaha, pembiayaan dan 

inevestasi sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana 

dengan baik dan benar; 

c. mendistribusaikan tugas kepada bawahan lingkup seksi usaha, pembiayaan 

dan inevestasi berdasarkan tugas dan fungsi untuk kelancaran dan 

efektifitas pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 

usaha, pembiayaan dan inevestasi; 

e. melaksanakan penghimpunan bahan/data penyelenggarakan tata laksana 

usaha, pembiayaan dan investasi peternakan; 
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f. melaksanakan pengkoordinasian peningkatan usaha, pembiayaan dan 

investasi peternakan; 

g. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan usaha, pembiayaan dan 

investasi peternakan; 

h. melakukan pendampingan dan supervisi di bidang usaha, pembiayaan dan 

investasi peternakan; 

i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha, 

pembiayaan dan investasi peternakan; 

j. membuat laporan pelaksanaan tugas seksi usaha, pembiayaan dan ivestasi 

sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggung jawaban kepada 

pimpinan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

I. Kelompok Jabatan Fungsional 

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional: 

a. Penyuluh Pertanian/Peternakan; 

c. Pengawas Bibit Ternak; 

e. Pengawas Mutu Pakan; 

f. Medik Veteriner; 

g. Paramedik Veteriner; 

 

I. 2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas: 

a. Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian/Peternakan mempunyai tugas 

antara lain: 

1) melakukan penyusunan programa penyuluhan pertanian/ peternakan; 

2) melakukan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan 

pertanian/peternakan; 

3) pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi 

penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; 

4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional 

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

b. Jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak mempunyai tugas antara 

lain: 

1) melakukan pengawasan proses produksi benih/bibit ternak; 

2) melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak;  

3) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional 

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

c.  Jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan mempunyai tugas 

antara lain: 

1) melakukan pengawasan peredaran dan pengujian mutu pakan; 
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2) melakukan pengembangan sistem dan metode pengujian dan 

pengawasan mutu pakan; 

3) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional 

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

d.  Jabatan fungsional Medik Veteriner mempunyai tugas antara 

lain: 

1) melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan; 

2) melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan mayarakat 

veteriner; 

3) melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan 

produk hewan; 

4)  melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional 

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

e.   Jabatan fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas 

antara lain: 

1)  melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan dibawah 

penyeliaan Medik Veteriner; 

2)  melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan mayarakat 

veteriner dibawah penyeliaan Medik Veteriner; 

3)  melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan 

produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner; 

melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional 
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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BAB II 
E V A L U A S I  

 

A. Evaluasi atas capaian program dan Kegiatan.   
Evaluasi atas capaian program dan kegiatan pada triwulan III tahun 2019 sebagai 
Berikut: 

No Program Kegiatan

Target 

Tahun 

2019

Satuan
Realisasi 

TW III

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7=6/4

1 Adaministrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 1900 Lbr 1300 68%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik
7

Jaringan
7 100%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional
15 Unit

15 100%

Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Org 2 100%

Penyediaan alat tulis kantor 9 Jenis 9 100%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16 Jenis 16 100%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor
10 Jenis

10 100%

Penyediaan peralatan rumah tangga 2 Paket 2 100%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan
3 Terbitan

3 100%

Penyediaan makanan dan minuman 350 Dos 289 83%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah
16 Kali

16 100%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah
180 Kali

180 100%

Penyediaan jasa administrasi perkantoran 29 Org 29 100%

Penguatan Kelembagaan UPTD 2 UPT 1 50%

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Unit 2 100%

Pengadaan peralatan gedung kantor
13 Unit 13 100%

Pengadaan Meubelair 3 Buah 3 100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Lokal 1 50%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional
32 Unit

10 31%

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor
35 Unit 8 23%

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor
26 Unit

7 27%

3

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

5 Org 3 60%

Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 4 Dok 4 100%

4

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

1 Dok 1 100%

12 Laporan 10 83%

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2 Dok 1 50%

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dok -             -               

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD

8 Dok 7 88%

5

Program Pengembangan 

Sistem Informasi/Data
Pemutakhiran Sistem Informasi Data Base

1 Dok
1 100%

6

Program Perencanaan Umum 

dan Pengendalian 

Pelaksanaan Kegiatan

Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang

dan jasa 1 Dok

1 100%

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan

program dan kegiatan

12 Lap. 10 83%

7

Program pemberdayaan

penyuluh 

pertanian/perkebunan 

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan 13 Org

13 100%

Penyuluhan dan pendampingan bagi

pertanian/perkebunan 27 Kali

27 100%

Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD
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No Program Kegiatan

Target 

Tahun 

2019

Satuan
Realisasi 

TW III

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 7=6/4

8

Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit

ternak

Pendataan masalah peternakan

1  Dok 

1             100%

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternak
8000  Ekor 

8.000      100%

Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 23 Kali 23           100%

Dukungan Kegiatan Laboratorium Kesehatan

Hewan 70 Sampel 23           33%

Peningkatan dan Pengawasan Poskeswan, Unit

Pelayanan Keswan dan Obat-Obatan Hewan
23 Kec. 23           100%

Pengawasan Bahan Makanan Asal Ternak 23 Kec. 23 100%

9

Program peningkatan produksi 

hasil peternakan Pembibitan dan perawatan ternak 20 Ekor 10           50%

Pengembangan agribisnis peternakan 15 Orang 1 7%

Pengadaan Inseminasi Buatan Semen Beku 4000 Ekor 5716 143%

Pengembangan Pakan Ternak 7 Ha 3 43%

6.000     Kg 6000 100%

Pengembangan Budidaya Ternak Kecil dan 

Unggas
      1.244  Ekor 

0%

Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia          360  Ekor 0%

Pengelolaan lahan dan air              4  Paket 2 50%

10

Program peningkatan 

pemasaran hasil produksi 

peternakan

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan 

daerah 1            Kali 1 100%

Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil 

produksi peternakan masyarakat 12          Bulan 10 83%

Pengembangan Olahan Hasil Peternakan 2            

Pelaku 

Usaha 2 100%

Pembinaan Peningkatan Mutu Pengolahan Hasil 

Peternakan 2            

Jenis 

Produk 2 100%

11

Program peningkatan 

penerapan teknologi 

peternakan

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi 

peternakan tepat guna 12          Unit 4 33%

 
Persentase rata- rata capaian program dan kegiatan pada triwulan III tahun 

2019. 
1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
3. Program Peningkatan apasitas Sumber Daya aparatur 
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan 
5. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data 
6. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 
7. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 
8. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 
9. Program peningkatan produksi hasil peternakan 

10. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 
11. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 
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B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran 
 

Evaluasi atas capaian realisasi anggaran pada triwulan I tahun 20xx sesuai tabel 
sebagai berikut : 

 

No Program Kegiatan
Anggaran Tahun 

2019
Realisasi TW III

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 =5/4

1 Adaministrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 7.800.000               6.630.000          85,00%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 

listrik 126.500.000           59.325.152        46,90%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 16.000.000             -                         -               

Penyediaan jasa kebersihan kantor 54.448.400             37.548.400        68,96%

Penyediaan alat tulis kantor 13.420.311             9.945.350          74,11%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.350.000               5.800.000          62,03%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

10.357.750             10.357.750        100,00%

Penyediaan peralatan rumah tangga 50.000.000             49.840.000        99,68%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan
3.000.000               1.380.000          46,00%

Penyediaan makanan dan minuman 18.800.000             13.583.000        72,25%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah
155.550.175           154.264.648      99%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah 260.615.250           180.291.950      69%

Penyediaan jasa administrasi perkantoran 671.450.000           418.987.500      62%

Penguatan Kelembagaan UPTD 26.975.400             13.480.000        50%

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 18.425.000             18.425.000        100%

Pengadaan peralatan gedung kantor 63.000.000             62.318.000        99%

Pengadaan Meubelair 57.875.000             -                         0%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 140.000.000           -                         0%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional
66.000.000             45.548.092        69%

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 15.000.000             4.200.000          28%

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

9.750.000               6890000 71%

3

Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

50.000.000             6.500.000          13%

Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 45.300.000             28.338.700        63%

4

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD

9.885.500               5.748.000          58%

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 13.685.500             6.840.000          50%

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 13.330.500             -                         0%

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD 69.500.500             26.821.000        39%

5

Program Pengembangan 

Sistem Informasi/Data
Pemutakhiran Sistem Informasi Data Base

120.772.900           74.939.994        62%

6

Program Perencanaan Umum 

dan Pengendalian 

Pelaksanaan Kegiatan

Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang

dan jasa
5.354.000               1.652.500          31%

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan

program dan kegiatan 41.155.000             11.291.400        27%

7

Program pemberdayaan

penyuluh 

pertanian/perkebunan 

lapangan

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan

90.962.500             53.075.250        58%

Penyuluhan dan pendampingan bagi

pertanian/perkebunan 52.655.000             18.077.500        34%

Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur
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No Program Kegiatan
Anggaran Tahun 

2019
Realisasi TW III

Capaian 

(%)

1 2 3 4 5 6 =5/4

8

Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit

ternak

Pendataan masalah peternakan 73.550.000             22.435.000          31%

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternak
304.100.500           253.631.522        83%

Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 93.763.082             49.579.500          53%

Dukungan Kegiatan Laboratorium Kesehatan

Hewan
92.708.000             31.639.000          34%

Peningkatan dan Pengawasan Poskeswan, Unit

Pelayanan Keswan dan Obat-Obatan Hewan
355.285.000           147.600.000        42%

Pengawasan Bahan Makanan Asal Ternak 112.875.000           65.849.800          58%

9
Program peningkatan produksi 

hasil peternakan
Pembibitan dan perawatan ternak 108.256.500           17.407.500          16%

Pengembangan agribisnis peternakan 25.830.000             24.658.800          95%

Pengadaan Inseminasi Buatan Semen Beku 198.660.000           151.165.330        76%

Pengembangan Pakan Ternak 184.500.000           81.680.000          44%

Pengembangan Budidaya Ternak Kecil dan 

Unggas
765.525.000           20.647.500          3%

Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia 3.609.140.000        45.695.000          1%

Pengelolaan lahan dan air 106.475.082           21.710.682          20%

10

Program peningkatan 

pemasaran hasil produksi 

peternakan

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan 

daerah
327.222.400           223.364.000        68%

Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil 31.325.000             21.765.000          69%

Pengembangan Olahan Hasil Peternakan 73650000 14.985.000          20%

Pembinaan Peningkatan Mutu Pengolahan Hasil 

Peternakan
29.640.000             15.740.000          53%

11

Program peningkatan 

penerapan teknologi 

peternakan

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi 

peternakan tepat guna
1.006.823.000        214.633.958        21%

Jumlah 9.806.247.250        2.450.914.991     25%

 
Realisasi anggaran Triwulan III senilai Rp. 2.450.914.991 dari Jumlah 

anggaran Tahun 2019  senilai Rp 9.806.247.250 sehingga Persentase rata- rata 
capaian realisasi Anggaran untuk Triwulan III tahun 2019  sebesar 25%. 
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C. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 
 

Evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan I tahun 20xx sesuai 
tabel sebagai berikut : 

 

No Sasaran Stategis
Indikator Kinerja Utama 

(IKU)
Target

Realisasi TW 

I
Capaian

1 2 3 4 5 6=5/4

Persentase Peningkatan 

Produksi Hasil Peternakan

20,00% 15% 75%

Persentase Peningkatan 

Pelayanan Pencegahan dan 

Penaggulangan Penyakit 

Terhadap Hewan/Ternak

20,10% 15% 75%

Nilai Akuntabel Kinerja A A A

Persentase Peningkatan 

Disiplin ASN
10,00% 7,50% 75%

Meningkatnya Produksi Hasil 

Peternakan, Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit 

Terhadap Hewan Ternak

1

Meningkatnya Tata Kelola Dinas 

peternakan dan Kesehatan Hewan 

yang Baik, Bersih dan akuntabel

2

 
 
Persentase pencapaian indikator kinerja utama untuk Triwulan III tahun 

2019  Sudah 75%. 
 
D. Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi 
 

Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi  triwulan tiga tahun 2019 sesuai tabel 
sebagaimana terlampir : 
 
Sesuai dengan tabel tersebut diatas : 
a. Program dan kegiatan yang telah terlaksana sesuai rencana aksi kinerja 

sasaran tahun 2019 pada triwulan tiga adalah sebagai berikut : 

a. Terlaksananya perbibitan dan perawatan ternak. 

b. Terlaksananya kegiatan pengembangan budidaya ternak ruminansia (dalam 

proses pendistribusian ternak sapi) 

c. Terpenuhinya pendistribusian ternak kecil dan unggas kepada masyarakat 

(dalam proses pendistribusian ternak kambing dan unggas) 

d. Tersedianya pakan ternak (dalam proses pengadaan) 

e. Terlaksananya pembuatan embung dan tata air mikro 

f. Terlaksananya pelaku usaha yang mengembangkan pola agribisnis 

(pengembangan usaha ternak ayam potong) 

g. Terlaksananya pengolahan dan pemasaran hasil peternakan (pelaksanaan 

bimtek pengolahan hasil peternakan) 

h. Terlaksananya penyediaan alsin peternakan 

i. Terlaksananya penyuluhan bagi peternak 

j. Terlaksananya pencegahan dan pengobatan penyakit hewan 

k. Terlaksananya pendataan ternak dan pengawasan pangan asal hewan 

l. Terlaksananya pengawasan obat dan lalu lintas ternak 
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BAB III 
 

 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI 
 

 

A. PERMASALAHAN 

 

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Kabupaten Banggai dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2019, ada 

beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya : 

1. Terlambatnya pelaksanaan kegiatan DAK karena tidak sesuai dengan juknis 

sehingga harus menunggu pergeseran anggaran 2019. 

2. Terlambatnya proses tender pengadaan sapi karena adanya wacana 

pemotongan sumber Dana Bagi Hasil (DBH). 

 
 

B. REKOMENDASI 

 

Rekomendasi tindaklanjut untuk menghadapi masalah diatas adalah : 

1. Telah dilaksanakannya pergeseran anggaran 2019 untuk pelaksanaan 

kegiatan DAK sesuai juknis. 

2. Tidak dilakukan pemotongan anggaran pada kegiatan pengadaan sapi. 
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BAB IV 
 

P E N U T U P 
 

Demikian laporan hasil evaluasi program/kegiatan, realisasi anggaran,  

capaian kinerja utama dan pemantauan rencana aksi disusun untuk memperoleh 

umpan balik terkait pencapian target sehingga diketahui permasalahan dan 

rekomendasi untuk bahan perbaikan dan tindak lanjut pada triwulan berikutnya, 

terima kasih. 

 
  

DINAS PETERNAKAN DAN 
KESEHATAN HEWAN, 

 

 

 

Ir. FERLIN MONGGESANG, M.Si 
NIP. 19660731 199703 2 002 
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