
BUPATIBOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR fc? TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN ESELON PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOYOLALI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah dan memberikan pedoman pelaksanaan tugas 
jabatan eselon pada Dinas Perhubungan Kabupaten 
Boyolali perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Dinas Perhubungan 
Kabupaten Boyolali;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 224, 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 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah.......
/
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5. Peraturan Men ten Perhubungan Nomor 139 Tahun 
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi 
Organisai Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan 
Urusan bidang Perbubungan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tabun 2016 Nomor 1660);

6. Peraturan Daerab Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tabun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerab Kabupaten Boyolali (Lembaran 
Daerab Kabupaten Boyolali Tabun 2016 Nomor 16, 
Tambaban Lembaran Daaerab Kabupaten Boyolali 
183);

7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tabun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi Perangkat Daerab (Berita Daaerab Kabupaten 
Boyolali Tabun 2016 Nomor 37);

8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 39 Tabun 2016 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada 
Dinas Daerab Kabupaten Boyolali (Berita Daerab 
Kabupaten Boyolali Tabun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN 
ESELON PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN 
BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerab adalab Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintab Daerab adalab Bupati dan Perangkat Daerab sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintaban Daerab Kabupaten Boyolali.
3. Bupati adalab Bupati Boyolali.

4. Dinas Perbubungan yang selanjutnya disebut Disbub adalab perangkat 
Daerab yang menyelenggarakan urusan pemerintaban Daerab bidang 
perbubungan.

BAB II
URAIAN TUGAS 

Bagian Kesatu 

Kepala Dinas Perbubungan

Pasal 2
/
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Pasal 2

(1) Dishub mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan.

(2) Dishub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
Kepala Dishub yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangain Daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan.

(3) Uraian tugas Kepala Dishub sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 

perhubungan sesuai dengan peraturan perudang-undangan dan 
pertimbangan teknis bidang perhubungan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;

b. menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
anggaran di bidang perhubungan sesuai prosedur dan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di 
bidang perhubungan berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar penyelenggaraannya beijalan 
efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;

d.

g-
h.

memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
menyelenggarakan ketatalaksanaan urusan umum dan 
kepegawaian, keuangan, perencanaan, dan pelaporan di lingkup 
Dishub sesuai sesuai prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan agar terwujud tertib administrasi dan dapat menujangan 
pelaksanaan tugas Dishub secara optimal;
melaksanakan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas 
dan angkutan, keselamatan, pengawasan operasional dan 
penindakan pelanggaran, serta pengujian kendaraan, rekayasa 
kendaraan dan perbengkelan;
mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan lalu lintas dan 
angkutan;

j. mengoordinasikan pelaksanaan keselamatan, 
operasional, dan penindakan pelanggaran;

pengawasan.

menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lalu 
lintas dan angkutan, keselamatan, pengawasan operasional dan 
penindakan pelanggaran, serta pengujian kendaraan, rekayasa 
kendaraan dan perbengkelan;

1. menyelenggarakan.......
/
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b. menyusun perencanaan di pengelolaan surat-menyurat,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
aset, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan kepegawaian, dan 
administrasi keuangan serta perencanaan dan pelaporan pada 
Dishub sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan Daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
aset, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan kepegawaian, dan 
administrasi keuangan serta perencanaan dan pelaporan pada 
Dishub berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya 
agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas bidang perhubungan 
beijalan sesuai peraturan perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaan,
hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, dan aset serta 
kelembagaan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan 
agar terwujud tertib administrasi dan dapat menujangan 
pelaksanaan tugas Dishub secara optimal;

g. melaksanakan pengelolaan administrasi dan kepegawaian sesuai 
peraturan perundang-undangan dan potensi agar terwujud tertib 
administrasi kepegawai dan kineija pegawai yang optimal dalam 
mendukung pelaksanaan tugas Dishub;

h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi
penyiapan bahan rencana pendapatan dan belanja, perbendaharaan, 
verifikasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai prosedur dan 
peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi 
keuangan;

i. melaksanakan pengelolaan administrasi aset pada Dishub meliputi
penyiapan bahan rencana kebutuhan barang, perbendaharaan, 
verifikasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai prosedur dan
peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi 
aset;

j. melaksanakan penyusunan rencana, program, dan kegiatan
penyelenggaraan di bidang Dishub, dan penetapan target kineija 
serta pelaporannya sesuai prosedur dan peraturan perundang- 
undangan berdasar data yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
terwujud tertib administrasi perencanaan, tersusun dokumen 
perencanaan, dan akuntabilitas kineija yang baik;

k, melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang kesekretariatan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

1. menyusun........

/
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l. menyusun laporan di bidang kesekretariatan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan 
tugas;

m. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai peraturan 
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai 
ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kineija 
organisasi.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 4

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
menyelenggarakan pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaan, 
hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, aset, kelembagaan, 
administrasi dan pengelolaan kepegawaian.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 
yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pengelolaan surat- 
menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, 
kearsipan, aset, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-menyurat, 

kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
pengelolaan aset, kelembagaan, administrasi, dan pengelolaan 
kepegawaian pada Dishub sesuai peraturan perundang-undangan 
dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan 
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
aset, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan kepegawaian pada 
sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan berdasarkan 
rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana pembangunan Daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
aset, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan kepegawaian pada 
Dishub berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya 
agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat beijalan 
sesuai peraturan perundang-undangan;

e. mendistribusikan........

/
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e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan surat-menyurat 
sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan agar terwujud 
tertib administrasi pengelolaan surat-menyurat;

g. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan
kerumahtanggaan sesuai prosedur dan peraturan perundang-
undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan 
kerumatanggaan dan menunjang pelaksanan tugas Dishub secara 
optimal;

h. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan hubungan
masyarakat, dan keprotokolan sesuai prosedur dan peraturan 
perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan 
hubungan masyarakat dan keprotokolan serta terwujud keterbukaan 
informasi publik;

i. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kearsipan
sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan agar terwujud 
tertib administrasi kearsipan dan menunjang pelaksanan tugas 
Dishub secara optimal;

j. menyelia pelaksanaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian 
sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan agar terwujud 
tertib administrasi pengelolaan kepegawaian dan kineija pegawai 
yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

k. menyelia pelaksanaan pengelolaan ketertiban dan keamanan 
lingkungan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan 
agar terwujud ketertiban, keamanan, dan kenyamanan Ingkungan 
yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

l. menyelia pelaksanaan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana 
kantor secara rutin dan/atau sesuai kebutuhan guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas Dishub;

m. menyelia pelaksanaan pengelolaan aset sesuai prosedur dan 
peraturan perundang-undangan agar terwujud pengelolaan aset yang 
optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

n. menyelia pelaksanaan pengadministrasian pengelolaan aset sesuai 
prosedur dan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib 
administrasi pengelolaan aset;

o. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban 
pengelolaan aset secara berkala sesuai prosedur dan peraturan 
perundang-undangan agar terwujud laporan yang memenuhi standar 
yang berlaku;

p. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

q. menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan 
data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas;

r. membina

/
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r. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai peraturan 
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai 
ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2
Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

Pasal 5

(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan rencana, program, dan kegiatan serta 
pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan dan kineija Dishub.

(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 
Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan yang mempunyai tugas 
memimpin pelaksanaan melaksanakan penyusunan rencana, program, 
dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kineija 
Dishub.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana, 

program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan 
dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan 
kinerja pada Dishub sesuai peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
peraturan perundang-undangan;

b. menyusun perencanaan di bidang penyusunan rencana, program, 
dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja 
pada Dishub sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan Daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana, program, 
dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja 
pada Dishub berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber day a agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil 
optimal;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat 
berjalan sesuai peraturan perundang-undangan;

e. mendistribusikan

/



8-

r. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai peraturan 
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai 
ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2
Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

Pasal 5

(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan rencana, program, dan kegiatan serta 
pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan dan kineija Dishub.

(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian 
Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan yang mempunyai tugas 
memimpin pelaksanaan melaksanakan penyusunan rencana, program, 
dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja 
Dishub.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut;
a. menyusun kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana, 

program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan 
dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan 
kineija pada Dishub sesuai peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
peraturan perundang-undangan;

b. menyusun perencanaan di bidang penyusunan rencana, program, 
dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kineija 
pada Dishub sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan Daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana, program, 
dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kineija 
pada Dishub berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil 
optimal;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat 
beijalan sesuai peraturan perundang-undangan;

e. mendistribusikan

/
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e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. menyelia pengumpulan data dan informasi perencanaan di bidang 
perhubungan melalui metodologi yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar diperoleh data dan informasi yang 
akurat sebagai bahan perencanaan dan pelaporan;

g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian
penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kineija, rencana 
keija, rencana kegiatan dan anggaran, dan peijanjian kineija 
Dishub serta dokumen perencanaan lainnya di bidang 
perhubungan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dishub;

h. menyusun bahan rencana pembangunan Daerah jangka panjang, 
bahan rencana pembangunan Daerah jangka menengah, dan 
bahan rencana pembangunan tahunan, menyusun bahan evaluasi, 
dan menyusun bahan laporan pelaksanaannya di bidang 
perhubungan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan 
sebagai bahan penyusunan, evaluasi, dan pelaporan dokumen 
rencana pembangunan Daerah, evaluasi, dan pelaporannya;

i. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan capaian kineija 
Dishub secara berkala sesuai prosedur dan peraturan perundang- 
undangan sebagai bahan laporan dan peningkatan pelaksanaan 
dan kineija Dishub;

j. menyusun dokumen laporan pelaksanaan tugas dan laporan 
kineija Dishub secara berkala sesuai prosedur dan peraturan 
perundang-undangan sebagai pertangungungjawaban pelaksanaan 
tugas dan kineija ;

k. menyiapkan bahan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, bahan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Kineija Instansi Pemerintah 
bidang perhubungan;

l. menyelia pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan 
akuntansi Dishub sesuai prosedur dan peraturan perundang- 
undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan keuangan 
Dishub;

m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 
belanja langsung Dishub secara berkala sesuai prosedur dan 
peraturan perundang-undangan sebagai bahan penyusunan 
laporan dan peningkatan kinerja bidang keuangan;

n. menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan rencana 
anggaran belanja langsung dan rencana anggaran belanja tidak 
langsung sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan 
agar terwujud perencanaan keuangan yang memenuhi standar 
yang berlaku;

o. menyelia pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi 
pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan 
belanja langsung dan tidak langsung sesuai prosedur dan 
peraturan perundang-undangan agar terwujud pelaksanaan 
kegiatan perbendaharaan yang memenuhi standar yang berlaku;

p. menyusun

/
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p-

s.

t.

u.

menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban 
keuangan secara berkala sesuai prosedur dan peraturan 
perundang-undangan agar terwujud laporan yang memenuhi 
standar yang berlaku;
menyelia pengelolaan administrasi penggajian dan pemberian 
tunjangan pegawai sesuai prosedur dan ketentuan agar terwujud 
pengelolaan administrasi penggajian dan pemberian tunjangan 
pegawai sesuai standar yang berlaku;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang penyusunan rencana, program, dan kegiatan serta 
pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan 
peny elenggaraan pemerintahan dan kineija sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang 
telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;
menyusun laporan di bidang penyusunan rencana, program, dan 
kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kineija 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung 
jawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kineija 
organisasi.

Bagian 3
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan 

Pasal 6

(1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi 
dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.

(2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan 
urusan di bidang lalu lintas dan angkutan.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan 

sesuai peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis 
agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai peraturan perundang- 
undangan;

b. menyusun perencanaan di bidang lalu lintas dan angkutan sesuai 
prosedur dan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan.......
/
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c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan 
angkutan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang lalu lintas dan 
angkutan beijalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. melaksanakan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan;
g. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lalu 

lintas dan angkutan;
h. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas 

dan angkutan;
i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 

bidang lalu lintas dan angkutan sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

j. menyusun laporan di bidang lalu lintas dan angkutan berdasarkan 
data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas;

k. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kineija 
organisasi.

Paragraf 1 

Seksi Lalu Lintas 

Pasal 7

(1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
administrasi dan operasional penyelenggaraan di bidang lalu lintas.

(2) Seksi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi Lalu Lintas yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional penyelenggaraan di 
bidang lalu lintas.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang lalu lintas sesuai peraturan 

perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat beijalan sesuai peraturan perundang-undangan;

b. menyusun

/
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b. menyusun perencanaan di bidang lalu lintas sesuai prosedur dan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas berdasar 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang lalu lintas dan 
angkutan beijalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan 
kebijakan, evaluasi, pelaporan dan penetapan rencana induk 
jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten dan jalan 
strategis Daerah;

g. melaksanakan penentuan kebutuhan, penyediaan, pemasangan, 
perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten 
dan jalan strategis Daerah;

h. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi pelaporan, 
serta pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk 
jaringan jalan kabupaten dan jalan strategis Daerah;

i. melaksanakan penyelenggaraan penilaian, persetujuan dan 
pengawasan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan kabupaten 
dan jalan strategis Daerah.

j. melaksanakan kegiatan pengembangan di bidang lalu lintas jalan, 
penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu 
lintas pada jalan kabupaten dan jalan strategis Daerah;

k. melaksanakan penetapan tingkat pelayanan jalan kabupaten dan 
jalan strategis Daerah;

l. melaksanakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi 
di bidang lalu lintas jalan;

m. melaksanakan identifikasi masalah lalu lintas, inventansasi dan 
analisis situasi arus lalu lintas;

n. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan dan pengembangan 
tekhnologi penyediaan perlengkapan jalan;

o. melaksanan preservasi jalan dan/atau peningkatan kapasitas jalan 
secara terkoordinasi;

p. melaksanakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan 
pengoperasian kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah 
Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Daerah;

q. melaksanakan penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;

r. melaksanakan........

/
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r.

s.

melaksanakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya 
dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Boyolali;
penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur 
perkeretaapianDaerah;

t. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang lalu lintas sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

u. menyusun laporan di bidang lalu lintas berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan 
tugas;

membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kineija 
organisasi.

V.

w.

Paragraf 2 

Seksi Angkutan 

Pasal 8

(1) Seksi Angkutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi 
dan operasional penyelenggaraan di bidang angkutan.

(2) Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Seksi Angkutan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan 
kegiatan administrasi dan operasional penyelenggaraan di bidang 
angkutan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang angkutan sesuai peraturan 
perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat beijalan sesuai peraturan perundang-undangan;

b. menyusun perencanaan di bidang angkutan sesuai prosedur dan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang angkutan berdasar 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang angkutan 
beijalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. mendistribusikan

/
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e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, 
evaluasi dan pelaporan serta penyusunan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang angkutan;

g. melaksanakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan 
orang dan/atau barang dalam Daerah;

h. melaksanakan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan 
angkutan perkotaan dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Boyolali;

i. melaksanakan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan 
dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

j. melaksanakan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan 
yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;

k. melaksanakan penetapan wilayah operas! angkutan orang dengan 
menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah 
operasinya berada dalam Daerah;

l. melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang 
dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;

m. melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan 
kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;

n. melaksanakan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang 
yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta 
angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya 
dalam Daerah;

o. melaksanakan pembinaan perusahaan angkutan penumpang dan 
barang di wilayah Daerah;

p. menyusun bahan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada 
jaringan jalan kabupaten dan jalan strategis kabupaten;

q. menyusun bahan rekomendasi kendaraan bermotor yang 
mengangkut barang khusus;

r. menyusun bahan penetapan lokasi dan pengesahan rancang 
bangun terminal penumpang tipe C;

s. melaksanakan pern ban gunan terminal penumpang tipe C;
t. melaksanakan pembangunan, pengoperasian dan pengawasan 

terminal angkutan barang dalam Daerah;
u. melaksanakan pelayanan dispensasi penggunaan jalan bagi 

angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten dan jalan strategis 
Daerah;

V. melaksanakan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan 
sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga 
negara Indonesia atau badan usaha untuk kapal yang melayani 
tayek dalam Daerah;

w. melaksanakan penetapan tarif angkutan penyeberangan 
penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada 
lintas penyeberangan dalam Daerah;

X. melaksanakan........

/
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X. melaksanakan penerbitan izin operas! sarana perkeretaapian umum 
yang jaringan jalumya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah;

y. melaksanakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi 
kegiatan angkutan jalan, sungai, danau dan kereta api di dalam 
Daerah;

z. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang angkutan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

aa. menyusun laporan di bidang angkutan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan 
tugas;

bb. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

cc. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja 
organisasi.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan dan Keselamatan 

Pasal 9

(1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan 
serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan keselamatan, 
pengawasan operasional dan penindakan pelanggaran perhubungan.

(2) Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan 
pembinaan, pengendalian, ketertiban dan pengawasan urusan di bidang 
keselamatan, pengawasan operasional dan penindakan pelanggaran.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang keselamatan, pengawasan 

operasional dan penindakan pelainggaran sesuai peraturan 
perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan;

b. menyusun perencanaan di bidang keselamatan, pengawasan 
operasional dan penindakan pelanggaran sesuai prosedur dan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang keselamatan, 
pengawasan operasional dan penindakan pelanggaran berdasar 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. memberikan........

/
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g-

J-
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memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang keselamatan, 
pengawasan operasional dan p>enindakan pelanggaran beijalan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. menyelenggarakan kegiatan, pembinaan, pengawasan, 
pengendalian, evaluasi, penertiban dan keija sama di bidang 
pengembangan dan keselamatan;

h.

1.

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang keselamatan, pengawasan operasional dan penindakan 
pelanggaran sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;
menyusun laporan di bidang keselamatan, pengawasan operasional 
dan penindakan pelanggaran berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kineija 
organisasi.

Paragraf 1 

Seksi Keselamatan 

Pasal 10

(1) Seksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
administrasi dan operasional penyelenggaraan di bidang keselamatan 
perhubungan.

(2) Seksi Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Seksi Keselamatan yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional penyelenggaraan di 
bidang keselamatan perhubungan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Keselamatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) adalah sebagai berikut:

menyusun kebijakan teknis di bidang keselamatan perhubungan 
sesuai peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis 
agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai peraturan perundang- 
undangan;
menyusun perencanaan di bidang keselamatan perhubungan sesuai 
prosedur dan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan.......

a.

/
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c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang keselamatan 
perhubungan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang keselamatan 
perhub beijalan sesuai peraturan perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang manajemen 
keselamatan;

g. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu 
lintas di jalan kabupaten dan jalan strategis Daerah;

h. melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di 
jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang 
menjadi isu Daerah;

i. mengumpulkan, mengolah data dan analisis kecelakaan lalu lintas 
di wilayah Daerah;

j. pengkajian keselamatan dan penyiapan bahan pengembangan 
sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan 
jalan, sungai dan danau;

k. pengembangan keselamatan, dan penyiapan bahan harmonisasi 
kebijakan dan penyusunan program keselamatan lalu lintas dan 
angkutan jalan, sungai dan danau serta keselamatan pengusahaan 
angkutan umum serta sistem manajemen keselamatan angkutan 
umum;

l. menyiapkan bahan penetapan dan penyelenggaraan audit, inspeksi 
dan pembinaan keamanan serta keselamatan lalu lintas angkutan 
jalan secara berkala, dan berkelanjutan dengan prinsip skala 
priori tas;

m. evaluasi pelaporan di bidang audit dan identiflkasi keselamatan 
serta laik fungsi sarana dan prasarana perhubungan di Daerah;

n. melaksanakan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan dan lalu lintas 
danau dan penyiapan bahan pelaksanaan audit faktor keselamatan 
lalu lintas dan angkutan jalan dan danau serta laik fungsi jalan 
keselamatan sarana, prasarana perhubungan di Daerah;

o. melaksanakan publikasi keselamatan lalu lintas dan angkutan 
jalan, sungai dan danau;

p. penyiapan bahan pelaksanaan kemitraan antar lembaga dan 
masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, 
dan danau;

q. melaksanakan pembinaan keselamatan terhadap awak kendaraan 
angkutan umum;

r. melakukan monitoring dan evaluasi kineija Seksi Pengaturan;

s. melaksanakan

/
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s. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang keselamatan perhubungan sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

t. menyusun laporan di bidang keselamatan perhubungan 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung 
jawaban pelaksanaan tugas;

u. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

V. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kineija 
organisasi.

Paragraf 2
Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan Pelanggaran

Pasal 11

(1) Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan Pelanggaran mempunyai 
tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pengawasan operasional 
dan penindakan pelanggaran bidang perhubungan.

(2) Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan Pelanggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi 
Pengawasan Operasional dan Penindakan Pelanggaran yang mempunyai 
tugas memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional 
pembinaan penyelenggaraan pengawasan operasional dan penindakan 
pelanggaran bidang perhubungan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan 
Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai 
berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengawasan operasional dan 

penindakan pelanggaran bidang perhubungan sesuai peraturan 
perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat beijalan sesuai peraturan perundang-undangan;

b. menyusun perencanaan di bidang pengawasan operasional dan 
penindakan pelanggaran bidang perhubungan sesuai prosedur dan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 
Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 
agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan 
operasional dan penindakan pelanggaran bidang perhubungan 
berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan

/
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e.

f.

g

h.

memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pengawasan 
operasional dan penindakan pelanggaran bidang perhubungan 
beijalan sesuai peraturan perundang-undangan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian 
bimbingan teknis dan supervise di bidang pengawasan operasional 
dan penindakan pelanggaran bidang perhubungan;
melaksanakan pengendalian keselamatan, pengawasan operasional 
sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan;
melaksanakan penindakan pelanggaran administratif di bidang 
sarana, prasarana, lalu lintas, dan angkutan jalan;
melaksanakan penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap 
penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan 
kabupaten dan jalan strategis Daerah;
memberikan pembinaan, penyuluhan, dan bimbingan keselamatan 
dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan;
melaksanakan pencegahan dan penanggulangan masalah lalu lintas;

m. melaksanakan pengawasan operasional dan penertiban angkutan 
orang dan/atau barang;
melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan 
mengemudi;
melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai 
kewenangannya;
melaksanakan pengawasan dan pembinaan kebijakan penggunaan 
jaringan jalan dan gerakan lalu lintas di jalan kabupaten dan jalan 
strategis kabupaten;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
dalam menangani pelanggaran terhadap peraturan daerah 
kabupaten di bidang lalu lintas dan angkutan, pemenuhan 
persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian 
berkala, dan perizinan angkutan umum;
melaksanakan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan lalu 
lintas angkutan jalan, sungai dan danau;
melakukan koordinasi dengan pengadilan, kejaksaan dan kepolisian 
serta instansi terkait lainnya dalam hal penegakan peraturan di 
bidang lalu lintas dan angkutan;

k.

1.

n.

o.

r.

w. melaksanakan

/
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w. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pengawasan operasional dan penindakan pelanggaran bidang 
perhubungan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan 
kineija;

X. menyusun laporan di bidang pengawasan operasional dan 
penindakan pelanggaran bidang perhubungan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan 
tugas;

y. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai peraturan 
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai 
ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kineija 
organisasi.

Bagian Kelima
Bidang Pengujian dan Rekayasa Kendaraan 

Pasal 12

/

(1) Bidang Pengujian dan Rekayasa Kendaraan mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang pengujian 
kendaraan, rekayasa kendaraan, dan perbengkelan kendaraan.

(2) Bidang Pengujian dan Rekayasa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pengujian dan Rekayasa Kendaraan 
yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan 
penyelenggaraan urusan di bidang pengujian dan rekayasa kendaraan 
yang mencakup penyelenggaraan pengujian kendaraan, rekayasa 
kendaraan dan perbengkelan.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengujian dan Rekayasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

Kendaraan

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengujian kendaraan, rekayasa 
kendaraan dan perbengkelan sesuai peraturan perundang-undangan 
dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan 
sesuai peraturan perundang-undangan;

b. menyusun perencanaan di bidang pengujian kendaraan, rekayasa 
kendaraan dan perbengkelan sesuai prosedur dan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengujian 
kendaraan, rekayasa kendaraan dan perbengkelan berdasar 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan 
tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan
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d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pengujian 
kendaraan, rekayasa kendaraan dan perbengkelan beijalan sesuai 
peraturan perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengujian kendaraan, 
rekayasa kendaraan dan perbengkelan kendaraan;

g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, 
penertiban dan kerja sama di bidang pengujian dan rekayasa 
kendaraan;

h. melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan dan mengembangkan 
sistem informasi pengujian kendaraan;

kegiatan pengawasan kegiatan rekayasa dan1.

J-

melaksanakan 
perbengkelan;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pengujian kendaraan, rekayasa kendaraan dan perbengkelan 
sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian 
internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;
menyusun laporan di bidang pengujian kendaraan, rekayasa 
kendaraan dan perbengkelan berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai peraturan 
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai 
ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja 
organisasi.

1.

Paragraf 1
Seksi Pengujian Kendaraan 

Pasal 13

(1) Seksi Pengujian Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
administrasi dan operasional penyelenggaraan di bidang pengujian 
kendaraan.

(2) Seksi Pengujian Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Seksi Pengujian Kendaraan yang mempunyai 
tugas memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pengujian kendaraan 
bermotor.

(3) Uraian tugas

/
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(3)

a.

b.

d.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengujian Kendaraan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

menyusun kebijakan teknis di bidang pengujian kendaraan 
bermotor sesuai peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai peraturan 
perundang-undangan;
menyusun perencanaan di bidang pengujian kendaraan bermotor 
sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan berdasarkan 
rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengujian 
kendaraan bermotor berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pengujian 
kendaraan bermotor beijalan sesuai peraturan perundang- 
undangan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
melaksanakan kegiatan pengujian berkala pertama kendaraan 
bermotor;
merencanakan dan melaksanakan penghitungan biaya pengujian 
sesuai ketentuan perundang-undangan;
menyusun pengaturan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan;
menyusun rencana kebutuhan kalibrasi dan pemeliharaan alat 
pengujian kendaraan;
melaksanakan pengujian kendaraan dan pengesahan basil uji 
kendaraan secara berkala;
melakukan analisa kecelakaan lalu lintas dan bertindak sebagai 
saksi ahli dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan teijadinya 
korban meninggal dunia;
membangun, mengembangkan dan menyempurnakan Sistem 
Informasi di bidang pengujian kendaraan;
melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan pengujian 
kendaraan secara berkala;
mencatat dan melaporkan semua basil kegiatan didalam 
pelaksanaan pengujian kendaraan;
melaksanakan publikasi kegiatan pengujian kendaraan bermotor,
memberikan saran, petunjuk, araban dan pengendalian tentang 
perawatan dan pemelibaraan kendaraan yang dioperasikan agar 
tetap dalam kondisi laik jalan;

g

b.

J

k.

1.

m.

n.

o.

q. memberikan

/
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q. memberikan pengesahan basil uji berkala kendaraan bermotor yang 
dilakukan swasta;

r. menyelenggarakan registrasi dan inventarisasi kendaraan wajib uji;
s. melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor secara 

terkoordinasi untuk memberikan kepastian kondisi kendaraan tetap 
laik jalan;

t. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan perencanaan 
dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan 
dalam rangka perbaikan kineija;

u. menyusun laporan di bidang pengujian kendaraan bermotor 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung 
jawaban pelaksanaan tugas;

V. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kineija 
organisasi.

Paragraf 2
Seksi Rekayasa Kendaraan dan Perbengkelan

Pasal 14

(1) Seksi Rekayasa Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan administrasi dan operasional penyelenggaraan di 
bidang rekayasa kendaraan dan perbengkelan.

(2) Seksi Rekayasa Kendaraan dan Perbengkelan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Rekayasa Kendaraan dan 
Perbengkelan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan 
administrasi dan operasional penyelenggaraan di bidang rekayasa 
kendaraan, dan perbengkelan kendaraan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Rekayasa Kendaraan dan Perbengkelan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang rekayasa kendaraan dan 

perbengkelan sesuai peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
peraturan perundang-undangan;

b. menyusun perencanaan di bidang rekayasa kendaraan dan 
perbengkelan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan

/



-24-

d.

f.

g-

h.

mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang rekayasa kendaraan 
dan perbengkelan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;
memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang rekayasa 
kendaraan dan perbengkelan beijalan sesuai peraturan perundang- 
undangan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi dan 
komunikasi di bidang rekayasa kendaraan dan perbengkelan 
kendaraan;
menyusun konsep dan penyelenggaraan rekayasa kendaraan dan 
perbengkelan kendaraan;
menyusun konsep penentuan jenis dan penggunaan kendaraan 
tidak bermotor sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan;

i. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan pembinaan usaha 
perbengkelan dan karoseri;

j. melaksanakan pelayanan izin usaha bengkel umum kendaraan 
bermotor;

k. menyelenggarakan pelayanan sertifikasi perbengkelan umum 
kendaraan bermotor dan karoseri;

l. menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan teknis terhadap 
kegiatan rekayasa kendaraan;

m. melaksanakan pelayanan dan penertiban Surat Ijin Mengemudi dan 
Surat Tanda Nomor Kendaraan untuk kendaraan tidak bermotor;

n. melaksanakan pengawasan perizinan bengkel dan karoseri;
o. melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis terhadap kegiatan 

karoseri;
p. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 

bidang rekayasa kendaraan dan perbengkelan sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

q. menyusun laporan di bidang rekayasa kendaraan dan perbengkelan 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung 
jawaban pelaksanaan tugas;

r. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

s. melaksanakan
/
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s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kineija 
organisasi.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Terminal 

Pasal 15

(1) UPT Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis 
operasional dan atau teknis penunjang di bidang pengelolaan Terminal 
Tipe C di wilayah kerjanya.

(2) UPT Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala UPT Terminal yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan 
sebagian kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang di 
bidang pengelolaan Terminal di wilayah keijanya.

(3) Uraian tugas Kepala UPT Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan Terminal Tipe C 

di wilayah keijanya sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pengelolaan Terminal Tipe C di 
wilayah keijanya sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 
dem data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan 
Terminal Tipe C di wilayah kerjanya berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan 
Terminal Tipe C di wilayah kerjanya berjalan sesuai peraturan 
perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arah an kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. melaksanakan penataan pelataran terminal menurut rute atau 
jalan;

g. melaksanakan penataan fasilitas penumpang;
h. melaksanakan penataan fasilitas penunjang terminal;
i. melaksanakan penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan 

terminal;
j. menyajikan daftar rute peijalanan dan tarif angkutan;
k. menyusun jadwal peijalanan berdasarkan Kartu Pengawasan;

1. mengatur.......

/
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l. mengatur jadwal petugas di terminal;
m. mengatur tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam 

terminal;
n.
o.

P-
q-

u.
V.

w.

X.

memeriksa Kartu Pengawasan dan Kartu Jadwal Peijalanan;
mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut 
jadwal yang telah ditetapkan;
memungut jasa pelayanan terminal penumpang;
memberitahukan tentang pemberangkatan dan kedatangan 
kendaraan umum kepada penumpang;
mencatat jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan 
berangkat di terminal;
mengawasi tarif angkutan;
mengawasi kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
mengawasi kapasitas muatan yang diizinkan;
mengawasi pelayanan yang dikenakan oleh jasa angkutan;
mengawasi fasilitas penunjang terminal sesuai dengan 
pemanfaatannya;
mengevaluasi sistem pengoperasian terminal;

y. mencatat dan melaporkan pelanggaran;
z. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 

bidang pengelolaan Terminal Tipe C di wilayah keijanya sesuai 
dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal 
yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

aa. menyusun laporan di bidang pengelolaan Terminal Tipe C di wilayah 
keijanya berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

bb. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

cc. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Pasal 16

(1) Subbagian Tata Usaha UPT Terminal mempunyai tugas melaksanakan 
urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, umum, pengelolaan 
barang, perencanaan dan pelaporan.

(2) Subbagian Tata Usaha UPT Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Terminal yang 
mempunyai tugas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan 
rumah tangga, kepegawaian, keuangan, umum, pengelolaan barang, 
perencanaan dan pelaporan.

(3) Uraian tugas

/
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(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Terminal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian,

keuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan dan
pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang umum dan kepegawaian,
keuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan dan
pelaporan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang umum dan 
kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan 
dan pelaporan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang umum dan 
kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan 
dan pelaporan beijalan sesuai peraturan perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. melaksanakan ketatalaksanaan surat menyurat, administrasi 
kepegawaian, keuangan, dan aset serta perencanaan dan pelaporan;

g. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan arsip 
dan dokumen, aset, saran a prasarana, dan peralatan rumah tangga 
kantor;

h. mengoordinasikan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan penunjang 
dan pengelolaan kebersihan dan keamanan lingkungan;

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang umum dan kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang 
serta perencanaan dan pelaporan sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

j. menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, 
dan pengelolaan barang serta perencanaan dan pelaporan 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung 
jawaban pelaksanaan tugas;

k. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

1. melaksanakan

/
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1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka
mendukung kineija organisasi.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Perparkiran 

Pasal 17

%

(1) UPT Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan 
teknis operasional dan atau teknis penunjang di bidang pengelolaan 
parkir tepi jalan umum dan parkir tempat khusus parkir dan 
pemungutan retribusi.

(2) UPT Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala UPT Perparkiran yang mempunyai tugas memimpin 
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau teknis 
penunjang di bidang pengelolaan parkir tepi jalan umum dan parkir 
tempat khusus parkir dan pemungutan retribusi.

(3) Uraian tugas Kepala UPT Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan parkir tepi jalan 

umum dan parkir tempat khusus parkir dan pemungutan retribusi 
sesuai peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis 
agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pengelolaan parkir tepi jalan 
umum dan parkir tempat khusus parkir dan pemungutan retribusi 
sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan berdasarkan 
rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan parkir 
tepi jalan umum dan parkir tempat khusus parkir dan pemungutan 
retribusi berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
day a agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan 
parkir tepi jalan umum dan parkir tempat khusus parkir dan 
pemungutan retribusi beijalan sesuai peraturan perundang- 
undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan 
fasilitas parkir.

g. melaksanakan kegiatan pengelolaan parkir;

h. melaksanakan
/
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h. melaksanakan inventarisasi potensi parkir;
i. melaksanakan pemungutan retribusi dan pengelolaan pendapatan 

daerah lainnya yang sah berkaitan dengan pengelolaan parkir 
sesuai ketntuaan peraturan perundang-undangan;

j. melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan parkir;
k. melaksanakan pengawasan, pengendalian pengelolaan parkir, dan 

pembinaan petugas parkir;
l. melaksanakan ketatausahaan; dan
m. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 

bidang pengelolaan parkir tepi jalan umum dan parkir tempat 
khusus parkir dan pemungutan retribusi sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

n. menyusun laporan di bidang pengelolaan parkir tepi jalan umum 
dan parkir tempat khusus parkir dan pemungutan retribusi 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung 
jawaban pelaksanaan tugas;

o. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Pasal 18

4

(1) Subbagian Tata Usaha UPT Perparkiran mempunyai tugas 
melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, umum, 
pengelolaan barang, perencanaan dan pelaporan.

(2) Subbagian Tata Usaha UPT Perparkiran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Perparkiran 
yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan rumah tangga, 
kepegawaian, keuangan, umum, pengelolaan barang, perencanaan dan 
pelaporan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Perparkiran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut;
a. menyusun kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian, 

keuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan dan 
pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang umum dan kepegawaian, 
keuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan dan 
pelaporan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan
/
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c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang umum dan 
kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan 
dan pelaporan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber day a agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang umum dan 
kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang serta perencanaan 
dan pelaporan beijalan sesuai peraturan perundang-undangan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

f. melaksanakan ketatalaksanaan surat menyurat, administrasi 
kepegawaian, keuangan, dan aset serta perencanaan dan pelaporan;

g. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan arsip 
dan dokumen, aset, sarana prasarana, dan peralatan rumah tangga 
kantor;

h. mengoordinasikan pelaksanaan pemenuhan kebutuham penunjang 
dan pengelolaan kebersihan dan keamanan lingkungan;

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang umum dan kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang 
serta perencanaan dan pelaporan sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

j. menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, 
dan pengelolaan barang serta perencanaan dan pelaporan 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung 
jawaban pelaksanaan tugas;

k. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Boyolali Nomor 37 Tahun 2012 tentang Uraian tugas dan Fungsi Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali (Berita 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku.

Pasal 20
/
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Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal '20
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