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TUGAS DAN FUNGSI
BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN

NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS FUNGSI

1 2 3 4 5
1. Kepala melaksanakan sebagi

an tugas Dinas dalam
bidang perlindungan
tanaman pangan dan
hortikultura, memim
pin, mengawasi,
mengendalikan dan
mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas
balai sesuai dengan
kebijkanan yang di
tetapkan oleh Kepala
Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi
NTB serta ketentuan
perundang- undangan
yang berlaku.

1. Menyusun rencana teknis peman tauan,
peramalan dan pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan (OPT/DPI);
banjir/kering dan mem berkan
rekomendasinya  di bidang pertanian;

2. Mengkaji dan menganalisa hasil terhadap
pengamatan/pemantauan, peramalan dan
pengendalian organisme pengganggu
tumbuhan (OPT), serta dampak
perubahan iklim (DPI) yaitu kekeringan
dan banjir);

3. Melaksanakan pengujian dan penerapan
teknis pengamatan/pemantauan, peramal
an dan pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak
perubahan iklim (DPI);

4. Melaksanakan kebijakan teknis terhadap
hama dan penyakit di bidang pertanian
lintas kabupaten/ kota;

5. Mengembangkan teknologi pengenda lian

1. Penyusunan rencana teknis peman
tauan, peramalan dan
pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan (OPT/DPI);
banjir/kering dan mem berkan
rekomendasinya  di bidang
pertanian;

2. Pengkajian dan analisa hasil terha
dap pengamatan/pemantauan,
peramalan dan pengendalian
organisme pengganggu tumbuhan
(OPT), serta dampak perubahan
iklim (DPI) yaitu kekeringan dan
banjir);

3. Pengujian dan penerapan teknis
pengamatan/pemantauan, peramal
an dan pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan (OPT) dan
dampak perubahan iklim (DPI);

4. Pelaksanaan kebijakan teknis
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organisme pengganggu tumbuh an (OPT)
menggunakan agen hayati, pestisida
nabati dan musuh alami/agroekosistem.

6. Menyebarkan dan menyampaikan
informasi tentang organisme pengganggu
tumbuhan (OPT), dan dampak perubahan
iklim (DPI) serta memberikan rekomendasi
pengendaliannya;

7. Pengawasan mutu, residu serta
pemantauan pada dampak penggunaan
pestisida;

8. Menyelenggarakan administrasi umum
dan keuangan dalam rangka mendukung
program Dinas.

terhadap hama dan penyakit di
bidang pertanian lintas kabupaten/
kota;

5. Pengembangan teknologi pengenda
lian organisme pengganggu tumbuh
an (OPT) menggunakan agen
hayati, pestisida nabati dan musuh
alami/agroekosistem.

6. Penyebarluasan informasi tentang
organisme pengganggu tumbuhan
(OPT), dan dampak perubahan
iklim (DPI) serta memberikan
rekomendasi pengendaliannya;

7. Pengawasan mutu, residu serta
pemantauan pada dampak
penggunaan pestisida;

8. Penyelenggaraan administrasi
umum dan keuangan dalam rangka
mendukung program Dinas.

2. Kasubbag Tata Usaha menyelenggarakan
kegiatan pelayanan
publik dan
administrasi
ketatausahaan,
pelayanan administrasi
umum, administrasi
surat-menyurat,
kearsipan,
kepegawaian,
perlengkapan kantor
dan dokumentasi.

a. menyiapkan penyusunan   kebijakan,
dan  perencanaan program kerja dan
kegiatan ketatausahaan;

b. menyelenggarakan   administrasi
kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
kantor;

c. menyiapkan dan menyusun rencana
program dan kegiatan ketatausahaan
berdasarkan prioritas sesuai RPJMD
Renstra;

d. menyelenggarakan kegiatan
ketatausahaan, meliputi :
1. Pengadaan ATK Pakai Habis dan ATK



NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS FUNGSI

1 2 3 4 5
Tidak Pakai Habis.

2. Bahan pengelolaan surat-menyurat.
3. Bahan penyusunan rencana

kebutuhan dan mengurus permintaan
alat tulis kantor serta memelihara
perlengkapan.

e. menyelenggarakan pelayanan administrasi
umum, pengelolaan barang atau aset,
pengelolaan kearsipan, data dan informasi
secara sistematis;

f. menyelenggarakan administrasi
kepegawaian, meliputi :
1. Pengusulan formasi, mutasi,

pengembangan karir dan kompetensi,
pembinaan disiplin;

2. Bahan kenaikan pangkat, kenaikan
gaji berkala, bahan pensiun dan
mutasi;

3. Penyiapan dan pengurusan
administrasi cuti.

g. menyelenggarakan pelayanan adminstrasi
keuangan: Kenaikan Gaji Berkala,
perjalanan dinas, keuangan dan lainnya;

h. menyelenggarakan kegiatan pengumpulan
dan mengolah data untuk :
1. Bahan penyusunan analisa data dan

informasi serta evaluasi program;
2. Bahan monitoring dan evaluasi

terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan.

3. Bahan penyusunan laporan
pelaksanaan program dan kegiatan

4. secara bulanan, triwulan, semesteran
dan tahunan;

i. melaksanakan tugas kedinasan yang
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diberikan oleh atasan.

3. SEKSI PERLINDUNGAN
TANAMAN
HORTIKULTURA

Merencanakan dan
menyelenggarakan
kegiatan diagnose,
identifikasi dan evaluasi
serangan organisme
pengganggu tumbuhan
(OPT) dan dampak
perubahan iklim (DPI)
pada Tanaman
Hortikultura.
Pengembangan agen
hayati, pestisida nabati
dan musuh alami serta
penetapan rekomendasi
pengendalian OPT
Tanaman Hortikuktura
serta pengawasan
pestisida.

1.Menyusun petunjuk pelaksaan dan
petunjuk teknis pelaksanaan Seksi
Perlindungan Tanaman Hortikultura;

2.Melaksanakan Verifikasi, validasi dan
Evaluasi hasil Identifikasi dan pengolahan
data OPT Tanaman Hortikultura;

3.Melakukan verifikasi dan evaluasi serta
identifikasi dan pengolahan data DPI
Tanaman Hortikultura;

4.Mengembangkan metode pengamatan
pengendalian OPT spesifik lokasi serta
pengembang an teknis pengendalian OPT
Tanaman Hortikultura;

5.Merencanakan dan mengembang kan agen
hayati, pestisida nabati dan musuh alami
untuk pengen dalian OPT Tanaman
Hortikultura;

6.Melakukan dan mengevaluasi hasil
surveylan keadaan OPT maupun DPI
(banjir dan kekeringan) dan taksasi
kehilangan hasil Tanaman Hortikultura;

7.Melakukan verifikasi dan Evaluasi hasil
entry data System Informasi Manajemen
(SIM) dan pelaporan OPT Tanaman
Hortikultura;

8.Menyusun rekomendasi pengendali an
OPT Tanaman Hortikultura;

9.Melakukan pemantauan/evaluasi
terhadap laporan  peringatan dini OPT
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dan DPI Tanaman Pangan;

10.Melakukan verifikasi dan evaluasi hasil
pengumpulan dan pengolahan data
Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman
Hortikultura;

11.Mengoperasionalkan system infor masi
manajemen (SIM), pelaporan OPT;

12.Melaksanakan tugas-tugas tambahan
yang diberikan oleh atasan

4. SEKSI PERLINDUNGAN
TANAMAN PANGAN

Merencanakan dan
menyelenggarakan
kegiatan diagnose,
identifikasi dan eva
luasi  serangan orga
nisme pengganggu
tumbuhan (OPT) dan
dampak perubahan
iklim (DPI) ; banjir/
kekeringan pada
Tanaman Pangan serta
Pengembangan agen
hayati, pestisida nabati
dan pengguna an
musuh alami serta
memberikan  rekomen
dasi pengendalian pada
OPT Tanaman Pangan
beserta penga wasan
penggunaan terhadap
pestisida sesuai dengan

1.Menyusun petunjuk pelaksaan dan
petunjuk teknis pelaksanaan Seksi
Perlindungan Tanaman Pangan;

2.Melaksanakan Verifikasi, validasi dan
Evaluasi hasil Identifikasi dan pengolahan
data OPT Tanaman Pangan;

3.Melakukan verifikasi dan evaluasi serta
identifikasi dan pengolahan data DPI
Tanaman Pangan;

4.Mengembangkan metode pengamatan
pengendalian OPT spesifik lokasi serta
pengembang an teknis pengendalian OPT
Tanaman Pangan;

5.Merencanakan dan mengembang kan agen
hayati, pestisida nabati dan musuh alami
untuk pengen dalian OPT Tanaman
Pangan;

6.Melakukan dan mengevaluasi hasil
surveylan keadaan OPT maupun DPI
(banjir dan kekeringan) dan taksasi
kehilangan hasil Tanaman Pangan;
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ketentuan. 7.Melakukan verifikasi dan Evaluasi hasil

entry data System Informasi Manajemen
(SIM) dan pelaporan OPT Tanaman
Pangan;

8.Menyusun rekomendasi pengendali an
OPT Tanaman Pangan;

9.Melakukan pemantauan/evaluasi
terhadap laporan  peringatan dini OPT
dan DPI Tanaman Pangan;

10.Melakukan verifikasi dan evaluasi hasil
pengumpulan dan pengolahan data
Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman
Pangan;

11.Mengoperasionalkan system infor masi
manajemen (SIM), pelaporan OPT;

12.Melaksanakan tugas-tugas tambahan
yang diberikan oleh atasan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMASYAH


