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1. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, dan Keamanan Pangan 

Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang, 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan teknis penganekaragaman, konsumsi, dan keamanan pangan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, dan 

Keamanan Pangan mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, Dan Keamanan 

Pangan; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, Dan Keamanan 

Pangan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, Dan 

Keamanan Pangan; 

d. Pelaksanaan administrasi Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, Dan Keamanan Pangan; 

dan 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

Tugas pokok dan fungsi Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, dan Keamanan Pangan dirinci 

sebagai berikut :  

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan, Konsumsi, Penganekaragaman 

Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang 

Pengembangan, Konsumsi, Penganekaragaman Pangan untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas; 

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis penganekaragaman, konsumsi, dan 

keamanan pangan; 

g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penganekaragaman, konsumsi, dan 

keamanan pangan; 

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis penganekaragaman, konsumsi, dan 

keamanan pangan; 
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i. Melaksanakan koordinasi di bidang penganekaragaman, konsumsi, dan keamanan pangan; 

j. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di 

bidang penganekaragaman, konsumsi, dan keamanan pangan; 

k. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penganekaragaman, konsumsi, 

dan keamanan pangan; 

l. Mengoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

penganekaragaman, konsumsi, dan keamanan pangan; 

m. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang penganekaragaman, konsumsi, 

dan keamanan pangan; 

n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang penganekaragaman, konsumsi, dan keamanan pangan; 

o. Mengoordinasikan dan melaksanakan promosi di bidang penganekaragaman, konsumsi, 

dan keamanan pangan, pencapaian target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai 

dengan AKG; 

p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan 

teknis Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, Dan Keamanan Pangan; 

q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non 

pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

r. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, 

Dan Keamanan Pangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumusan kebijakan; dan 

t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 


