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TUGAS DAN FUNGSI 

BALAI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN PERIKANAN BUDIDAYA 
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JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS FUNGSI  

1 2 3 4 5 

1. Kepala 
 

MembantutugasKadis KP 
dalamurusankesehatanikandanlingkunganperikananbudidayaberdasarkanketentuan yang berlaku. 

 a. Perencanaan, penyusunan,  
pengkoordinasiantugasdalambidangkesehatanikandanlingkunganperikananbudid
aya; 

b. Pengevaluasiandanpengendalianpelaksanaankegiatandalambidang Hama 
PenyakitIkan, ObatIkan, Kimia,BiologidanResidu; 

c. Pengoordinasianpelaksanaan,PengendaliandanpengawasanLingkunganBudidaya 
(kualitasperairanbudidaya; 

d. Pelaksanaantugaslain yang diberikanolehKepalaDinas. 

2. Kasubbag Tata Usaha  
 

MembantutugasKepalaBalaidalamurusanadministrasi, tatausahadankeuanganberdasarkanketentuan yang 
berlaku. 

a. Menyiapkan bahan 
operasional Balai 
kesehatan ikan dan 
lingkungan perikanan 
budidaya untuk 
menghasilkan 
Rencana Operasional 
Kegiatan (ROK), 
dokumen pelaksana 
kegiatan, dokumen 
administrasi, dokumen 
keuangan dan asset; 

b. Melakukan penyiapan 
bahan pengelola tata 
usaha, kepegawaian, 
keuangan, 
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perlengkapan, rumah 
tangga dan 
melaksanakan 
pembinaan 
administrasi di 
lingkungan UPTD 
Balai Kesehatan Ikan 
dan Lingkungan 
Perikanan Budidaya; 

c. Melaksanakan tugas 
dinas lainnya yang 
diberikan oleh Kepala 
Balai. 

3. KepalaSeksiPengendalian Hama danPenyakitIkan 

 

MembantutugasKepalaBalaidalamurusanpengendalianhamadanpenyakitikanberdasarkanketentuan yang 
berlaku. 

a. Melaksanakan 
Pengawasan, 
Penanggulangan 
penyebaran hama dan 
penyakit ikan untuk 
menghasilkan laporan 
penyebaran hama 
penyakit ikan; 

b. Melaksanakan 

pengambilan sampel 
dalam rangka 
pengujian hama 
penyakit ikan untuk 
menghasilkan data 
hama penyakit ikan 
dan residu; 

c. Melakukan diagnosa 
berupa gejala klinis 
penyebab utama hama 
dan penyakit ikan 
untuk memperoleh 
laporan hasil uji (LHU) 
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hama penyakit ikan; 
d. Menyebarluaskan 

informasi tentang 
hama dan penyakit 
ikan kepada 
pembudidaya dan 
masyarakat perikanan 
melalui brosur, leaflet 
dll; 

e. Menghimpun data-
data hama penyakit 
ikan dan cara 
penanggulangan hama 
dan penyakit ikan 
melalui buku saku 
hama dan penyakit 
ikan; 

f. Melaksanakan 
pengiriman sampel 
tertentu (residu) ke   
laboratorium pada 
level yang lebih tinggi 
untuk memperoleh 
laporan data residu; 

g. Melaksanakan tugas 
dinas lainya yang 
diberikan oleh atasan. 

4. KepalaSeksiPengendalianLingkunganPerikananBudiday
a 
 
 

MembantutugasKepalaBalaidalamurusanpengendalianlingkunganperikananbudidayaberdasarkanketentua
n yang berlaku. 

a. Menyiapkan bahan 
pelaksanaan 
pengawasan dan 
pemantauan 
kesehatan lingkungan 
perikanan budidaya 
untuk memperoleh 
jadwal rencana 
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kegiatan pemantauan; 
b. Melaksanakan uji 

kualitas air di 
lingkungan perikanan 
budidaya untuk 
mendapatkan data-
data laporan 
parameter kualitas air 
di lingkungan 
budidaya; 

c. Mengoordinasikan  
pelaksanaan,Pengenda
lian dan pengawasan 
Lingkungan Budidaya 
(kualitas perairan 
budidaya untuk 
menghasilkan data-
data status kualitas 
lingkungan budidaya); 

d. Menghimpun data-
data parameter 
kualitas lingkungan 
budidaya dan cara 
pengelolaan 
lingkungan budidaya 
yang baik melalui 
laporan, brosur,leaflet, 
dll; 

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

 

 



 

 

 

 


