
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 79 TAHUN zAfi

TENTANG

DE|WAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMA?ERA UTARA,

Men:timbiriul8i : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 3O Tahun 2015 telah dibentuk Dewan Ketahanan

Pangan Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa dengan adanya perubahan Organisasi Perangkat

Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 3O Tahun 2015 perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan

Gubernur tentang Dewan Ketahanan Pangan provinsi

Sumatera Utara;

Me:rrging'i,rt : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Adeh dan

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOl2 Nomor

227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5360);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik

Indonesia Tahun zAV Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2AA2 tentang

Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO2 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a25a\
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan

Ketahanan Pangan;

Peraturan Gubernur Nomor 4l Tahun 2}rc tentang

Percepatan Diversifikasi Pangan (Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 41);

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2A16 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2Ol7 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera

Utara Nomor 38 Tahun 2A16 tentang Susunan Organisasi

Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol7 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Men,::tapl+ian : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN KETAHANAN

PANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

3.

4.

6.

7.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adaiah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan

perwakilan ralqyat daerah menurut asa$ otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

5. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan

dari, oleh dan untuk pelaku utama, atau lembaga

pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi

menyelenggarakan urusan pemerintahan.

6. Kelompok Tani Nelayan Andalan selanjutnya disingkat

KTNA.

7. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia selanjutnya disingkat

HKTI.

8. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia selanjutnya disingkat

HNSI.

9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber

hayati dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah

yang diperuntukkan bagi makanan atau minuman bagi

konsumsi manusia.

1O. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pailgan

bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya

pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,

merata dan terjangkau.
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ll.Kerawanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan

bagi setiap rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan

keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi

standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan

kesehatan sebagian besar masyarakat.

12. Organisme Pengganggu Tanaman selanjutnya disingkat

OPT.

13. Kelompok Keda selanjutnya disebut Pokja.

BAB II

DEWAN KE"TAHANAN PANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Bagian Kesatu

Pembentukan, T\rgas dan Fungsi

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Dewan

Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.

(2) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibentuk untuk mengupayakan terwujudnya

Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian

dari Ketahanan Pangan Nasional.

(3) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) merupakan lembaga non struktural yang dipimpin

oleh seorang Ketua.

(4) Ketua Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) mempunyai tugas membantu Gubernur

dalam:

a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan

ketahanan pangan Provinsi Sumatera Utara dengan

memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan;

b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong

keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan

ketahanan pangan;

c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan

Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara.
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(5) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai fungsi, sebagai berikut:

a. pengkoordinasian perencanaan program peningkatan

ketahanan pangan daerah yang meliputi aspek-aspek

sebagai berikut:

1) Aspek ketersediaan dan kerawanan pangan yang

memadukan rencana produksi yang bersumber dari

usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan

rehabilitasi, serta kondisi cadangan pangan dan

rencana impor dengan rencana kebutuhan bahan

pangan masyarakat;

2) Aspek distribusi dan akses pangan yang berbasis dan

berorientasi kepada stabilitas harga yang aman dan

terjangkau;

3) Aspek konsumsi, mutu dan keamanan pangan yang

berbasis kepada penganekaragaman konsumsi non

beras dan bermutu/bergizi dan aman.

b. pelaksanaan koordinasi m<lnitoring program

peningkatan ketahanan pangan melalui wadah rapat

koordinasi dewan ketahanan pangan, rapat posko

ketahanan pangan, rapat posko gerakan masyarakat

mandiri pangan dan rapat-rapat pokja ketahanan

pangan serta melaksanakan supervisi ke lapangan

dalam mengantisipasi dan membantu memecahkan

masalah yang dihadapi yang meliputi hal-hal sebagai

berikut:

1) Monitoring pelaksanaan kegiatan/usaha

intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan

rehabilitasi baik luas areal/jumlah populasi maupun

aspek-aspek pendukungnya (penyuluhan, pelayanan

sarana produksi/kredit dan penerapan teknologi)

sebagai basis produksi lokal untuk bahan pangan

strategis (padi, jagung, kedele, ubi kayu, sllsr.r,

telur, dagtng ayam, daging sapi, kacang tanah, cabai

merah, bawang merah, minyak goreng, gula
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C.

d.

pasir, terigu dan ikan) serta komoditas pangan

lokal lainnya seperti s&gu, talas dan lain-lain;

2) Monitoring impor/ekspor bahan pangan strategis;

3) Monitoring harga bahan pangan strategis dan lokal;

4) Monitoring pengadaan/penyimpanan/penyaluran

cadangan pangan;

5) Monitoring daerah rawan pangan;

6) Monitoring kewaspadaan pangan (bencana alam dan

gangguan organisme pengganggu tanaman) ;

7) Monitoring penganekaragaman konsumsi bahan

pangan;

8) Monitoring mutulgaif keamanan bahan pangan;

9) Supervisi yang terkoordinasi ke lapangan.

pemantauan dan pengendalian ketersediaan dan

distribusi bahan pangan terutama sembilan bahan

pokok (beras, jagung, kedele, daging, srrsu, minyak

goreng, gula pasir, ikan dan sa5ruran);

pelaksanaan koordinasi pelaporan dan evaluasi program

ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan dan

kerawanan pangan, distribusi dan akses pangan, serta

konsumsi, mutu dan keamanan pangan.

Bagian Kedua

Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 3

Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat {1} diketuai oleh Gubernur dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri dari berbagai

Dinas/Instansi terkait Provinsi Sumatera Utara, Organisasi

Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat

yang bergerak di bidang pertanian.

(1)

(21
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(3) Pelaksanaan tugas Dewan sehari-hari dikoordinasikan oleh

Ketua Harian Dewan.

{4} Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu

oleh Pokja.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan dibantu oleh

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

(2) Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Provinsi Sumatera Utara.

(3) Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan

administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan.

{4) Sekretaris Dewan dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan.

BAB III

KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN

Bagran Kesatu

Pembentukan, T\rgas dan Fungsi

Pasal 5

(1) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {41

mempunyai tugas membantu Ketua Harian Dewan

Ketahanan Pangan dalam mempersiapkan bahan-bahan

untuk penyusunan rancangan kebijakan dan program

peningkatan ketahanan pangan serta mengidentifikasi dan

merangkum seluruh permasalahan-permasalahan yang

dihadapi serta saran pemecahannya.

(2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

fungsinya terdiri atas:
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a. Pokja Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

b. Pokja Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pokja Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a. perumusan bahan kebijakan dalam aspek ketersediaan

dan kerawanan pangan {produksi impor, cadangan

pangan) serta dukungan penyediaan sarana produksi,

teknologi permodalan, pasca panen dan penyuluhan

untuk mendukung ketersediaan pangan;

b. perumusan bahan kebijakan dalam aspek distribusi dan

akses bahan pangan nabati dan hewani (harga,

transportasi dan sarana/prasarana distribusi dan akses

pangan);

c. menelaah dan mencari jalan keluar dan tindak lanjut

permasalahan yang dihadapi dalam aspek ketersediaan

dan distribusi pangan.

Pokja Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a. perumusan bahan kebijakan dalam aspek konsumsi,

mutu dan keamanan pangan melalui pengembangan

pangan lokat (karbohidrat non beras), pola konsumsi gDi

seimbang, Pola Pangan Harapan (PPH) dalam rangka

penganekaragaman pangan serta pemantapan

keamanan pangan dan gqzi.

b. menelaah dan mencari jalan keluar dan tindak lanjut

dari permasalahan yang dihadapi dalam aspek

konsumsi, mutu dan keamanan pangan.

Bagian Kedua

Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 6

(1) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)

dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab

kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian Dewan.

(4)
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{21 Susunan keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas tenaga ahli, unsur pejabat pemerintah,

organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang

berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, dan IV
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Pelaksanaan tugas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikoordinasikan oleh Ketua Harian Pokja.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas masing-masing Pokja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibantu oleh

seorang Sekretaris.

Sekretaris masing-masing Pokja sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) merupakan staf dari Sekretariat Dewan yang

secara ex*officio adalah staf Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan bidang

tugas dan fungsi masing*masing.

BAB IV

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN/ KOTA

Bagian Kesatu

Pembentukan, T\rgas dan Fungsi

Pasal 8

(1) Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan

Kabupaten/Kota sebagai bagian yang tak terpisahkan

dari Ketahanan Pangan Provinsi maupun Nasional,

Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Dewan

Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota yang diketuai oleh

Bupati/Walikota.

(2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota mempunyai

tugas membantu Bupati/ Walikota dalam:

(3)

(1)

{2)
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a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan

ketahanan pangan Kabupaten/Kota dengan

memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh

Dewan Ketahanan Pangan Nasional dan Dewan

Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara;

b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong

keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaran

ketahanan pangan;

c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan

ketahanan pangan Kabupaten/Kota.

(3) Organisasi, susunan keanggotaan dan tata kerja Dewan

Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Bupati/Walikota.

BAB V

TATA KERJA, RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tata Keda

Pasal 9

(1) Dewan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan

Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dan instansi

terkait yang langsung dipimpin oleh Ketua Dewan

secara berkala dalam hal perencanaan, pelaksanaan

dan evaluasi untuk memmuskan kebijakan dan

program ketahanan pangan tahun berikutnya.

(2) Dewan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan

Ketahanan Pangan KabupatenlKota dan instansi

terkait yang dipimpin oleh Ketua Harian Dewan secara

teratur dan berkesinambungan sesuai dengan

keperluan.

(3) Dewan melaksanakan rapat posko dengan Dewan

Kabupaten/Kota beserta instansi terkait yang dipimpin

oleh Ketua Harian dewan secara teratur dan

berkesinambungan satu kali sebulan.
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(41

(5)

(6)

(1)

(21
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Ketua Harian dewan wajib membuat laporan

pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala

dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan dalam

melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik lingkungan

masing-masing maupun antar satuan organisasi di

dalam dan di luar Dewan.

Koordinasi dalam Dewan adalah koordinasi dalam

perumusan kebijakan dan program di bidang

ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan

dan kerawanan pangan, distribusi dan akses pangan,

konsumsi, mutu dan keamanan pangan, evaluasi dan

pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan

pangan.

Pemantauan lapangan untuk membantu peru-ecahan

masalah di lapangan dalam rangka supervisi wilayah

dilakukan terkoordinasi dengan instansi terkait agar

diperoleh efisiensi dan efektifitas pelaksanaan.

Masing-masing pokja melaksanakan rapat-rapat

setelah memperhatikan permasalahan-permasalahan

yang ada sesuai tugas dan fungsi masing-masing pokja.

Bagian Kedua

Rincian T\-rgas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan

Pasal 1O

Asisten Teritorial Kodam I/Bukit Barisan mempunyai

tugas dan tanggung jawab bagl perlindungan dan

keamanan bahan pangan yang meliputi aspek

ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan

keamanan pangan sesuai kewenangannya.

Kepala Biro Bina Mitra Kepolisian Daerah Sumatera

Utara mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam

memberikan perlindungan keamanan bahan pangan

yang meliputi aspek ketersediaan distribusi pangan,

(8)
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konsumsi dan keamanan pangan sesuai

kewenangannya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai

tugas dan tanggung jawab dalam memberikan

masukan bagi program peningkatan ketahanan pangan

sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas

dan tanggung jawab dalam kerjasama pengembangan

bahan pangan yang meliputi aspek ketersediaan dan

distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan.

Badan Pusat Statistik mempunyai tugas dan tanggung

jawab dalam memberikan informasi ramalan produksi,

proyeksi jumlah penduduk, tingkat konsumsi bahan

pangan, data impor/ekspor, data yang terkait dengan

ketahanan pangan serta memberikan masukan guna

kelancaran program peningkatan ketahanan pangan.

Dinas Pemberdayaarl Masyarakat Desa mempunyai

tugas dan tanggung jawab dalam koordinasi

pemberdayaan masyarakat di dalam peningkatan

ketahanan pangan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Per,tzinan

Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas dan tanggung

jawab dalam memberikan informasi kepada para calon

investor PMA/PMDN yang meliputi aspek ketersediaan

dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan

pangan.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas

dan tanggung jawab dalam menyebarluaskan program

peningkatan ketahanan pangan dan hasil yang dicapai

kepada masyarakat luas, dalam pengelolaan data dan

pemberian sistem informasi melalui internet ke seluruh

instansi anggota Dewan tentang Program Peningkatan

Ketahanan Pangan.

(41

(s)

(6)

{71

(8)
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(9) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam

memberikan masukan informasi jumlah tahapan

keluarga (Prasejahtera, Sejahtera I, Sejahtera ll,
Sejahtera III dan Sejahtera III PIus) serta

perkembangan guna masukan dalam intervensi untuk
mencegah dan mengatasi rawan pangan serta

memberikan masukan bagr program peningkatan

ketahanan pangan.

{10} Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam:

a. memberikan informasi prakiraan cuaca/iklim pada

daerah-daerah sentra produksi pangan melalui

pertemuan dan sistem online;

b. memberikan informasi prakiraan jangka pendek

untuk mendukung pemanfaatan teknologi

pertanian;

c. memberikan informasi jangka panjang (bulan,

musim dan tahunan) untuk mendukung kebijakan

pola tanam dan antisipasi kekeringan;

d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan

pemanfaatan informasi cuaca/iklim yang telah

diberikan sebagai sumber daya yang mendukung

kebdakan pola tanam dan antisipasi kekeringan;

e. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan

penelitian hubungan iklim dengan peningkatan

pangan.

(11) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas

Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan beserta

UPT-nya mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam

kebijakan teknis dan pelaksaraannya yaitu:

a. menetapkan sasaran/proyeksi areal/populasi/
produktivitas, produksi komoditas dan rencana

kebutuhan sarana produksi;
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b. memberikan dan menetapkan rekomendasi

teknologi dan penyebarannYa;

c. mengatur penyiapan dan pengawasan benihlbibit.

d. memonitor dan mengawasi penerapan paket-paket

teknologi yang direkomendasi;

e. mengendalikan OPT, Hama dan penyakit ternak

serta ikan;

f. mengisi materi program penyuluhan;

g. menyiapkan petunjuk teknis kegiatan intensifikasi,

ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi masing-

masing subsektor dan sektor;

h. menyampaikan informasi secara teratur dan

berkesinambungan sekali sebulan pada awal bulan

kepada Sekretariat Dewan tentang Perkembangan

Pelaksanaan kegiatan Intensifikasi, Ekstensifikasi,

Diversifikasi dan Rehabilitasi.

{12) Dinas Kehutanan beserta UPT-nya mempunyai tugas

dan tanggung jawab dalam melestarikan daerah-daerah

tangkapan air (Catchman Area) sehingga memberikan

jaminan bagi ketersediaan air untuk usaha pertanian.

(13) Dinas Kesehatan beserta UPT-nya mempunya tugas

dan tanggung jawab dalam menyediakan data tingkat

konsumsi bahan pangan dan status gizi masyarakat

serta masukan-masukan bagi program peningkatan

ketahanan pangan.

(1a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta UPT-nya

mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. menyampaikan informasi volume ekspor dan impor

bahan pangan kepada Sekretariat Dewan.

b. menyampaikan informasi perkembangan harga

bahan pangan kepada Sekretariat Dewan.

c. mengembangkan industri-industri pengolahan

bahan pangan dan menginformasikan kepada

Sekretariat Dewan.
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d. memberikan masukan bagi program peningkatan

ketahanan pangan.

(15) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai

tugas dan tanggung jawab dalam:

a. menyampaikan informasi keberadaan/eksistensi

Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pertanian

(KOPTAN) dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

sebagai salah satu kelembagaan pendukung

ketahanan pangan kepada Sekretariat Dewan;

b. memberikan masukan bagi Program Peningkatan

Ketahanan Pangan.

(16) Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan tanggung

jawab:

a. menyampaikan informasi volume keluar masuk

bahan pangan ke dan dari Sumatera Utara

terutama via darat melalui sarana Jembatan

Timbang yang ada di pintu-pintu masuk/keluar

Provinsi (perbatasan Provinsi);

membantu kelancaran distribusi dan akses pangan;

memberikan masukan bagi program peningkatan

ketahanan pangan.

(17) Dinas Sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab

dalam menyampaikan data daerah rawa.n pangan,

bencana alam guna mendapat penanganan, mengatasi

masalah ketahanan pangan serta memberikan

masukan bagi peningkatan ketahanan pangan.

(18) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Kar1ra dan Tata Ruang

mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam:

a. memfasilitasi pembukaan, pemeliharaan, perbaikan

dan pengembangan jaringan irigasi guna

mendukung program peningkatan ketahanan

pangan;

b. memberikan masukan bagi program peningkatan

ketahanan pangan.

b.

c^
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(19) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas dan tanggung

jawab menyiapkan bahan informasi daerah

transmigrasi yang rawan pangan dan informasi

distribusi dan akses pangan daerah transmigrasi pada

saat panen raya dan paceklik serta memberikan

masukan dalam program peningkatan ketahanan

pangan.

(20) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mempunyai

tugas dan tanggung jawab dalam memfasilitasi

pembukaan jalan-jalan baru, mempertahankan kondisi

dan peningkatan jalan ke daerah-daerah sentra

produksi guna kelancaran distribusi bahan pangan dan

memperluas akses dari dan ke petani serta

memberikan masukan dalam program peningkatan

ketahanan pangan.

(21) Dinas pendidikan mempunyai tugas dan tanggung

jawab:

a. berupaya untuk meningkatkan nilai/mutu gizi bagi

anak Sekolah Dasar (SD) melalui pemberian

makanan tambahan;

b. menginformasikan perkembangan kegiatan

pemberian makanan tambahan bagi anak Sekolah

Dasar kepada Sekretariat Dewan.

(22) Perum Bulog Divre Sumatera Utara mempunyai tugas

dan tanggung jawab dalam:

a. merencanakan pengadaan gabah/beras dalam

negeri melalui pembelian dari petani/kontraktor

pengadaan;

b. menyampaikan informasi persediaan beras dan

perkembangan pengadaan gabah/beras dalam

negeri atau movement nasional dari daerah/Provinsi

lain atau impor serta perkembangan penyaluran

beras untuk program raskin/PKS-BBM dan operasi

pasar ke Sekretariat Dewan.
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(23) Biro Sosial dan Kesejahteraan Setdaprovsu mempunyai

tugas dan tanggung jawab dalam memberikan

masukan bagi keberhasilan program peningkatan

ketahanan pangan.

{24) Kanwil I Direktorat Jenderal Bea Cukai mempunyai

tugas dan tanggung jawab dalam:

a. menyampaikan informasi tentang volume

impor/ekspor bahan pangan strategis kepada

Sekretariat Dewan;

b. memberikan masukan bagi program peningkatan

ketahanan pangan.

(25) Koordinator Wilayah I-PTPN mempunyai tugas dan

tanggung jawab dalam:

a. mengkoordinir perencanaan dan realisasi kegiatan

penanaman tebu dan kelapa sawit oleh setiap PTPN

yang berada di bawah koordinasinya serta

memberikan masukan dalam program peningkatan

ketahanan pangan;

b. menyampaikan informasi tentang produksi gula dan

minyak goreng kepada Sekretariat Dewan.

{26) Pihak Perbankan (BI, BRI, BNI, BUKOPIN, BCA, BANK

SUMUT, BANK MANDIRI) mempunyai tugas dan

tanggung jawab:

a. mendukung pemberian kredit kepada para petani

dalam melaksanakan usaha tani serta

mengupayakan percepatan pengembalian tunggakan

kredit dalam rangka meningkatkan ketahanan

pangan;

b. menyampaikan informasi realisasi dan jumlah kredit

kepada Sekretariat Dewan;

c. memberikan masukan bagi program peningkatan

ketahanan pangan.

t27) BraJal Besar Pengawasan Obat dan Makanan

mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam

mendukung pengawasan mutu dan keamanan bahan

pangan strategis dan lokal sesuai standar yang berlaku



-18-

serta memberikan masukan dalam Program

Peningkatan Ketahanan Pangan.

(281 Balai Karantina {Tumbuhan, Hewan dan Ikan}

mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mendata

keluar masuk bahan pangan nabati dan hewani dari

dan ke Provinsi Sumatera Utara serta memberikan

masukan dalam Program Peningkatan Ketahanan

Pangan.

(29) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian mempunyai tugas

dan tanggung jawab dalam memberikan masukan

tentang inovasi teknologi baru guna mendukung

Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

(30) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan selaku

Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan

pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan.

(31) KTNA mempunyai tugas memberikan masukan dan

saran sesuai dengan bidang dan fungsinya.

{32} HKTI mempunyai tugas memberikan masukan dan

saran sesuai dengan bidang dan fungsinya.

t33) HNSI mempunyai tugas memberikan masukan dan

saran sesuai dengan bidang dan fungsinya.

{34) PERPADI mempunyai tugas memberikan masukan dan

saran sesuai dengan bidang dan fungsinya.

(35) LSM Pertanian mempunyai tugas memberikan

masukan dan sarar sesuai dengan bidang dan

fungsinya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 1 1

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Dewan

Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara"
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3O Tahun

2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi

Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2015 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 Oktober 2Ol7

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Diu:n dang;[<an. di Medan
padi,r tang;gal23 Oktober 2Ol7

Plt. i:iEKR DTIiRIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO

BETiI]:TA DAEI1AH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OL7 NOMOR 79

Aslinya
UKUM,

r[:rembi Muda (IV/c)
l:,tIP. 1!) 7 198003 1 004


