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BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUF,ATI BOYOLALI 
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN 

DAN PERDAGANGAN K/.BUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOYOLALI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Boyolali serta untuk pedoman guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boyolali, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan 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 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890);

3. Undang-Undang
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Deierah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana tekih beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambiahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 
tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3134);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negani Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);

9. Peraturan Pemei'intah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737);

10. Peraturan
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Menetapkan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organis£Lsi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 694);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten 
Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 107);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2011 ter.tang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 125);

15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2011 
tentang Pembentukan dan Tugas Pokok Unit 
Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 
Badan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Pemerintahan Daerah



A

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah menurut as as 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 Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Boyolali.

4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Boyolali.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah 

bagian dari Dinas Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai 
wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri 
Sipil dalam suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat 
mandiri.

9
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BAB n
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

Pasal 2
Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
a. Kepala.
b. Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Perindustrian terdiri dari :
1. Seksi Pengolahan Basil Pertanian dan Basil Butan;
2. Seksi Industri Kimia, Logam Mesin dan Perekayasaan; dan
3. Seksi Industri Tekstil dan Aneka Kerajinan.

d. Bidang Perdagangan terdiri dari :
1. Seksi Usaha Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
2. Seksi Informasi dan Promosi; dan
3. Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen.

e. Bidang Pendapatan Pasar terdiri dari :
1. Seksi Pendataan Potensi Pasar;
2. Seksi Penetapan; dan
3. Seksi Pendapatan dan Penagihaa Pasar.

f. Bidang Pengelolaan ...

/



f. Bidang Pengelolaan dan Pengembar.gan Pasar terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Pasar;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; dan
3. Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
h. UPTD.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Pasal 3
(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan 
perdagangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan 

dan pengelolaan pasar;
b. penyelenggaraan urusan pemei'intahan dan pelayanan umum di 

bidang perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, 

perdagangan dan pengelolaan pasar; dan
d. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya;
(3) Kepala Dinas Perindustrian dan Pe:rdagangan mempunyai tugas pokok 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan 
asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan 
perdagangan

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan 
perdagangan;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada

bawahan;
f. menelaah peraturan perundang-undangan di bidang 

perindustrian, perdagangan dan pengelolaan pasar;
bidang

1

g. melaksanakan
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k.

melaksanaan pembinaan tekni's terutama Industri Kecil dan 
Menengah (IKM) yang meliputi pengembangan usaha, kemitraan, 
sarana usaha, kualitas dan standar mutu, produk teknologi, 
produksi, pengendalian limbah industri, dan penerapan Hak Atas 
Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya hak paten, merk dan desain 
industri serta perlindungan konsumen dari segi industri;
melaksanakan pembinaan teknis pengembangan usaha dan sarana 
perdagangan, kemitraan, pemasaran produk daerah;
melaksanakan penyuluhan dan pengawasan wajib daftar 
perusahaan, perlindungan konsumen, kemetrologian yang diatur 
tata niaga maupun barang-barang impor khususnya barang 
konsumsi;
melaksanakan pembinaan teknis pengembangan ekspor non migas 
daerah dan pengembangan im]Dor terutama bahan baku/bahan 
penolong serta barang modal;

1.

n.

melaksanakan pengembangan informasi pasar produk daerah, 
harga bahan pokok dan barang strategis, teknologi, pasar luar 
negeri;
melaksanakan pengembangan promosi produk daerah, peluang 
investasi dan komoditi ekspor non migas;

m. melaksanakan pemantauan harga, pengadaan dan penyaluran, stok 
bahan pokok/barang strategis, realisasi ekspor dan impor, realisasi 
investasi perkembangan produksi, tingkat produktifitas dan 
pengembangan kemitraan;
melaksanakan peningkatan kerja sama an tar dunia usaha dan 
koperasi, lembaga permodalam, organisasi niaga, lembaga 
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat yang memiliki 
keterkaitan dalam pengembangan industri, perdagangan dan 
pengelolaan pasar;
melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok 
jabatan fungsional untuk lebih berperan aktif dalam 
mengembangkan profesinya;
melakukan pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan;
melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pendapatan, 
kegiatan rutin dan pembang;unan di bidang perindustrian, 
perdagangan, dan pengelolaan pasar;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan serta 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

o.
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Bagian Rletiga
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Sekretsiriat

Pasal 4
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Pasal 4
(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat- 

menyurat, rumah tangga, hubimgan masyarakat, keprotokolan, 
barang, urusan umum dan kepisgawaian, keuangan, perencanaan 
dan pelaporan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
b. pengelolaan keuangan; dan
c. pengelolaan perencanaan dan pelaporan.

(3) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan 
pelaksanaan urusan surat-men3rurat, rumah tangga, hubungan 
masyarakat, keprotokolan, barang, urusan umum dan kepegawaian, 
keuangan, perencanaan, dan pelaporan.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
sebagai berikut:

a. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas 
kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada 

bawahan;

f. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;

g. mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang;
h. mengoordinasikan pelaksanasm administrasi dan pembinaan 

pegawai;
i. mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi 

penyiapan bahan rencana pendapatan dan belanja, 
perbendaharaan, veriflkasi, pembukuan, pelaporan, dan 
pertanggungj awabannya;

j. mengoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan, laporan 
kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan;

k. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan 
penelitian di bidang perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan 
pasar;

l. mengoordinasikan dan mengelola administrasi barang;
m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
n. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.
Paragraf 1 .....
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Paragraf 1
Penjabaran Tagas Pokok 

Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 5
(1) Subbagian Umum dan Kepegjiwaian mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan pengelolaan dan pengolahan administrasi umum 
meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, hubungan 
masyarakat, keprotokolan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan 
barang.

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 
memimpin penyelenggaraan pengelolaan dan pengolahan administrasi 
umum meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, hubungan 
masyarakat, keprotokolan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan 
barang.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu Sekretaris mengoordinasikan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;
f. melaksanakan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, 

dokumentasi;
g. melaksanakan administrasi kepegawaian;
h. melaksanakan administrasi barang;
i. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan menyiapkan 

administrasi dan/atau pelaksajiaan perjalanan dinas;
j. melaksanakan ketertiban dan keamanan lingkungan;
k. menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan serta memelihara 

sarana dan prasarana perkantoran;
l. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbagian Umum dan 

Kepegawaian;
n. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbagian Keuangan
Pasal 6

/
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Pasal 6
(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan 
pertanggungjawaban administrasi keuangan.

(2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan administrasi penata.usahaan keuangan, pengelolaan 
keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
adalah sebagai berikut:

a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, meraberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;

mengoordinasi dan menyusun rencana anggaran belanja langsung 
dan rencana anggaran belanja tidak langsung;

menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan rencana belanja 
langsung;

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaraan meliputi 
pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan 
belanja langsung dan tidak langsung;

menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban 
keuangan;

mengurus gaji dan tunjangan pegawai;

menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi 
keuangan dan akuntansi;

melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbag Keuangan;
m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

f.

1.

J

1.

I

Paragraf 3
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 

Pasal 7
(1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengumpulan data pen5nasunan dokumen satuan 
kerja dan rencana anggaran, serta menyusun laporan.

(2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas 
pokok memimpin pelaksanaan pengumpulan data penyusunan 
dokumen satuan kerja dan rencana anggaran, menilai serta 
menyusun laporan.

(3) Penjabaran.....
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(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah
sebagai berikut:
a. membantu Sekretaris mengoordinasikan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja serta 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian 

Perencanaan dan Pelaporan;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;
f. menghimpun data dan inform asi perencanaan pembangunan di 

lingkup tugasnya;
g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian

penyusunan anggaran belanja langsung di lingkup tugasnya;
h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian

penyusunan dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis
(Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja 
Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja (PK);

i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian
penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (LPPD), bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
(LKPJ) Bupati, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP), dan laporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

j. membantu mengoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan dan 
pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang perindustrian, 
perdagangan, dan pengelolaan pasar;

k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbagian 
Perencanaan dan Pelaporan;

l. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

'X'

\

Bagian Keempat
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Perindustrian 

Pasal 8
(1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan 
kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha, sarana, produksi 
(termasuk limbah industri), peningkatan koordinasi dan kerjasama 
dan promosi industri, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan 
pengawasan kebijakan teknis di bidang industri pengolahan hasil 
pertanian dan hasil hutan, industri kimia, logam, mesin dan 
perekayasaan serta industri tekstil dan aneka kerajinan.

(2) Dalam menyelenggarakan.....

/
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a.

• b.

c.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Perindustrian mernpunyai fungsi:
a. penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan 

dibidang industri pengolahan basil pertanian dan basil butan, 
industri kimia, logam, mesin dan perekayasaan serta industri 
tekstil dan aneka kerajinan;

b. penyiapan baban atau materi dan pelaksanaan pembinaan teknis 
dan pengembangan usaba, sarana, produksi (termasuk limbab 
industri) di bidang industri pengolaban basil pertanian dan basil 
butan, industri kimia, logam, mesin dan perekayasaan serta 
industri tekstil dan aneka kerajinan;

c. penyiapan baban atau materi dan pelaksanaan koordinasi, 
peningkatan kerjasama dan promosi dengan dan an tar pengusaba 
(termasuk koperasi) di bidang industri pengolaban basil pertanian 
dan basil butan, industri kimia, logam, mesin dan perekayasaan 
serta industri tekstil dan aneka kerajinan;

d. penyiapan baban atau materi penyusunan rencana produksi 
(termasuk limbab industri) di bidang industri pengolaban basil 
pertanian dan basil butan, industri kimia, logam, mesin dan 
perekayasaan serta industri tekstil dan aneka kerajinan;

e. penyiapan materi pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar 
dinas/kantor dan lembaga pemerintab terkait serta pelaksanaan 
koordinasi dan kerjasama antar sekretariat dengan bidang di 
lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

f. pelaksanaan pemberian bimbingan dan pengaraban pada setiap 
unit organisasi di bawabnya dan staf pelaksana di lingkungan 
bidang perindustrian guna lebib memperlancar pelaksanaan 
tugas; dan

g. penyiapan pedoman dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
pengendalian dan pengavs^asan pembinaan teknis dan 
pengembangan usaba, sarana dan produk (termasuk limbab 
industri) di bidang industri pengolaban basil pertanian dan basil 
butan, industri kimia, logam, mesin dan perekayasaan serta 
industri tekstil dan aneka kerajinan.

(3) Kepala Bidang Perindustrian mc;mpunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan penyiapan pemberian bimbingan teknis terbadap 
pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaba, 
sarana, produksi (termasuk limbab industri), peningkatan koordinasi 
dan kerjasama dan promosi industri, pemantauan, evaluasi, 
pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis di bidang industri 
pengolaban basil pertanian dan basil butan, industri kimia, logam, 
mesin dan perekayasaan serta industri tekstil dan aneka kerajinan.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalab 
sebagai berikut:

men50isun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang 
perindustrian;
menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

Perindustrian;
d. memberikan
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d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;
f. mempersiapkan dan menyusun bahan/materi dalam rangka 

peningkatan kerjasama antar dunia usaha dan koperasi, lembaga 
permodalan (bank/non bank), organisasi/asosiasi niaga, lembaga 
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga 
lainnya, yang memiliki keterkaitan dalam pengembangan industri;

g. mempersiapkan dan menyusun bahan/materi dalam rangka 
mengembangkan dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi 
dengan pemerintah pusat, provinsi dan antar pemerintah 
kabupaten/kota, khususnya yang menangani bidang 
perindustrian;

h. menyiapkan dan menyusun bahan/materi dalam rangka 
peningkatan kerjasama antar dinas, kantor, badan dan unit kerja 
lainnya yang memiliki keterkaitan dalam menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas;

i. menelaah peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya 
yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;

j. melaksanakan bimbingan teknis Industri Kecil dan Menengah 
(IKM) yang meliputi pengembangan usaha kemitraan, sarana 
usaha, kualitas/standar mutu produk (Standar Nasional 
Indonesia/SNl, ISO 9000 dan 14000), teknologi, produksi, 
pengendalian limbah industri dan penerapan Hak Atas Kekayaan 
Intelektual (HAKI) khususnya Hak Paten, merek, dan desain 
industri serta perlindungan konsumen dari segi industri;

k. melaksanakan pengembangan informasi industri yang ada di 
daerah serta industri unggulan, andalan dan potensial daerah;

l. melaksanakan persiapan pelaksanaan pengembangan promosi 
industri daerah, peluang investasi dan komoditi ekspor non 
migas;

m. melaksanakan kegiatan kerjasama guna menjalin kebersamaan 
antar seksi dan sub bagian maupun pelaksana, dalam rangka 
memperlancar pelaksanaan tugas;

n. melaksanakan pemantauan meliputi pengembangan usaha 
kemitraan, sarana usaha, kualitas dan standar mutu produk 
(Standar Nasional Indonesiei/SNI, ISO 9000 dan 140000) 
teknologi, produksi, pengendalian, limbah industri, dan 
penerapan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya Hak 
Paten, merek, desain industri serta perlindungan konsumen dari 
segi industri;

o. mengkoordinasikan peningkatan pengendalian, pengurusan dan 
evaluasi kegiatan rutin dan pembangunan di Bidang 
Perindustrian;

p. mengkoordinasikan penegakan disiplin, peningkatan kualitas 
SDM PNS menciptakan suasana kerja yang kondusif dan 
kesejahteraan karyawan di lir.gkungan Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan;

q. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Perindustrian;

r. membina.....

/
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membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya.

9

\

Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok

Seksi Pengolahan Hasil Pertanian dan Hasil Hutan

Pasai 9
(1) Seksi Pengolahan Hasil Pertanian dan Hasil Hutan mempunyai tugas 

pokok melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan 
pengembangan usaha, sarana, produksi termasuk limbah industri, 
penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan laporan, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta 
kerjasama dengan dunia usaha termasuk koperasi di bidang industri 
pengolahan hasil pertanian dan hsisil hutan.

(2) Kepala Seksi Pengolahan Hasil Pertanian dan Hasil Hutan 
mempunyai tugas pokok memimpin mempunyai tugas pokok 
melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan 
pengembangan usaha, sarana, produksi termasuk limbah industri, 
penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan laporan, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta 
kerjasama dengan dunia usaha termasuk koperasi di bidang industri 
pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 

Pengolahan Hasil Pertanian dan Hasil Hutan;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;
f. menyiapkan bahan/materi untuk bimbingan teknis Industri Kecil 

dan Menengah (IKM) yang meliputi pengembangan usaha 
kemitraan, sarana usaha, teknologi, produksi, pengendalian 
limbah industri serta perlindungan konsumen dari Seksi 
Pengolahan Hasil Pertanian dan Hasil Hutan;

g. menyiapkan bahan/materi untuk pengembangan informasi 
industri yang ada di daerah serta industri unggulan, andalan dan 
potensial daerah di bidang pengolahan hasil pertanian dan hasil 
hutan;

h. menyiapkan bahan atau daftar isian untuk pemantauan meliputi 
pengembangan usaha kemitraan, sarana usaha, kualitas, 
teknologi, produksi, pengendalian limbah industri serta 
perlindungan konsumen dari segi industri di bidang pengolahan
hasil pertanian dan hasil hutan; . .1. Menyiapkan.....

/
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i. menyiapkan bahan masukan di bidang pengolahan basil 
pertanian dan basil butan dalam rangka pembinaan terbadap 
pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional (penyulub 
perindustrian) untuk lebib berperan aktif dalam pengembangan 
profesinya;

j. mengumpulkan baban/materi untuk persiapan pelaksanaan 
pengembangan promosi industri daerab, peluang investasi dan 
komoditi ekspor non migas di bidang pengolaban basil pertanian 
dan basil butan;

k. menelaab peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk 
menunjang pelaksanaan tugas;

l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi di bidang 
pengolaban basil pertanian dan basil butan;

m. mengumpulkan materi/baban di bidang pengolaban basil
pertanian dan basil butan dalam rangka peningkatan kerjasama 
an tar dinas, kantor, badan, dan unit kerja lainnya yang memilki 
keterkaitan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

n. mengumpulkan baban/materi di bidang pengolaban basil
pertanian dan basil butan dalam rangka peningkatan kerjasama 
antar dunia usaba dan koperasi, lembaga, permodalan 
(bank/nonbank), organisasi/asosiasi niaga, lembaga perguruan 
tinggi, lembaga swadaya masjarakat dan lembaga lainnya yang 
memiliki keterkaitan dalam pengembangan industri;

o. mengumpulkan baban/materi di bidang pengolaban basil
pertanian dan basil butan dalam rangka mengembangkan dan 
meningkatkan komunikasi dem koordinasi dengan pemerintab 
pusat, provinsi, dan antar pemerintab kabupaten/kota, 
kbususnya yang menangani bidang perindustrian;

p. melaksanakan peningkatan pengendalian, pengawasan dan 
evaluasi kegiatan rutin maupun pembangunan di bidang 
pengolaban basil pertanian dan basil butan;

q. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pengolaban 
Hasil Pertanian dan Hasil Hutan;

r. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawaban termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleb atasan sesuai 
bidang tugasnya.

V

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok

Seksi Industri Kimia, Logam Mesin dan Perekayasaan
Pasal 10

(1) Seksi Industri Hasil Kimia, Logam Mesin dan Perekayasaan 
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan baban bimbingan 
teknis pembinaan dan pengembangan usaba, sarana, produksi 
termasuk limbab industri, penyiapan baban penyusunan rencana, 
program dan laporan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan 
pengendalian, serta kerjasama dengan dunia usaba termasuk 
koperasi di bidang industri kimia, logam, mesin, dan perekayasaan.

(2) Kepala Seksi.....

/
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(2) Kepala Seksi Industri Hasil Kimia, Logam Mesin dan Perekayasaan 
mempunyai tugas pokok memimpin penyiapan bahan bimbingan 
teknis pembinaan dan pengembangan usaha, sarana, produksi 
termasuk limbah industri, penyiapan bahan penyusunan rencana, 
program dan laporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 
pengendalian, serta kerjasama dengan dunia usaha termasuk 
koperasi di bidang industri kimia, logam, mesin, dan perekayasaan.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang industri hasil kimia, logam mesin dan perekayasaan;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja 

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 

Industri Hasil Kimia, Logam Mesin dan Perekayasaan;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;
f. menyiapkan bahan/materi untuk bimbingan teknis Industri 

Kecil dan Menengah (IKM) yang meliputi pengembangan usaha 
kemitraan, sarana usaha, teknologi, produksi, pengendalian 
limbah industri serta perlindungan konsumen dari Seksi 
Industri Kimia, Logam, Mesin, Dan Perekayasaan;

g. menyiapkan bahan atau daftar isian untuk pemantauan 
meliputi pengembangan usaha kemitraan, sarana usaha, 
kualitas, teknologi, produksi, pengendalian limbah industri serta 
perlindungan konsumen dari segi industri di bidang industri 
kimia, logam, mesin, dan perekayasaan;

h. menyiapkan bahan/materi untuk pengembangan informasi 
industri yang ada di daerah serta industri unggulan, andalan 
dan potensial daerah di bidang industri kimia, logam, mesin, 
dan perekayasaan;

i. menelaah peraturan perundang-undangan yang diperlukan 
untuk menunjang pelaksanacin tugas;

j. mengumpulkan bahan/materi di bidang industri kimia, logam, 
mesin, dan perekayasaan dalam rangka peningkatan kerjasama 
antar dunia usaha dan koperasi, lembaga, permodalan 
(bank/nonbank), organisasi/asosiasi niaga, lembaga perguruan 
tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lainnya yang 
memiliki keterkaitan dalam pengembangan industri;

k. mengumpulkan bahan/materi di bidang industri kimia, logam, 
mesin, dan perekayasaan dalam rangka mengembangkan dan 
meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah 
pusat, provinsi, dan antar pemerintah kabupaten/kota, 
khususnya yang menangani bidang perindustrian;

l. mengumpulkan bahan/materi untuk persiapan pelaksanaan 
pengembangan promosi industri daerah, peluang investasi dan 
komoditi ekspor non migas di Bidang Industri Kimia, Logam, 
Mesin, dan Perekayasaan;

m. mengumpulkan.....

/
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m. mengumpulkan materi/bahan di bidang industri kimia, logam, 
mesin, dan perekayasaan dalam rangka peningkatan kerjasama 
antar dinas, kantor, badan, dan unit kerja lainnya yang memiliki 
keterkaitan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

n. menyiapkan bahan masukan di bidang industri kimia, logam, 
mesin, dan perekayasaan kepada kepala bidang industri dalam 
rangka pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok 
jabatan fungsional (penyuluh perindustrian) untuk lebih 
berperan aktif dalam pengembangan profesinya;

o. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi di bidang 
industri kimia, logam, mesin, dan perekayasaan;

p. melaksanakan peningkatan pengendalian, pengawasan dan 
evaluasi kegiatan rutin maupun pembangunan di bidang 
industri kimia, logam, mesin, dan perekayasaan;

q. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Industri Hasil 
Kimia, Logam Mesin dan Perekayasaan;

r. membina, mengawasi dan raenilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya.

« Paragraf 3
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Industri Tekstil dan Aneka Kerajinan 

Pasal 11
(1) Seksi Industri Tekstil dan Aneka Kerajinan mempunyai tugas pokok 

melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan 
pengembangan usaha, sarana, mutu industri termasuk limbah 
industri dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya Hak 
paten, merk, dan desain industri, melaksanakan penyiapan bahan 
penyusunan rencana, program dan laporan, melaksanakan 
pemantauan, evaluasi dan pengendalian mutu industri serta 
kerjasama dengan dunia usaha termasuk koperasi di bidang industri 
tekstil dan aneka kerajinan.

(2) Kepala Seksi Industri Tekstil dan Aneka Kerajinan mempunyai tugas 
pokok memimpin penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan 
pengembangan usaha, sarana, mutu industri termasuk limbah 
industri dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya Hak 
Paten, merek dan desain industri, melaksanakan penyiapan bahan 
penyusunan rencana, program dan laporan, melaksanakan 
pemantauan, evaluasi dan pengendalian mutu serta kerjasama 
dengan dunia usaha termasuk koperasi di bidang industri tekstil dan 
aneka kerajinan.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut;
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang industri tekstil dan aneka kerajinan;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja 

dan pertanggungjawaban pekiksanaan tugas;
c. memimpin
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c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 
Industri Tekstil dan Aneka Kerajinan;

d. memberikan saran, pendapat; dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;
f. menyiapkan bahan/materi untuk penyusunan rencana, program 

dan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan di bidang 
penelitian, pengembangandan standarisasi mutu industri (SNI 
ISO 9000 DAN 14000), pengendalian limbah industri dan 
penerapan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya 
hak paten, merk dan desain industri;

g. menyiapkan bahan/materi untuk bimbingan teknis terutama 
Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang meliputi pengembangan 
usaha kemitraan, sarana usaha, kualitas dan standar mutu 
produk (Standar Nasional Indonesia/SNI, ISO 9000 dan 14000) 
teknologi, produksi, pengendalian limbah industri, dan 
penerapan Hak Atas Keka}raan Intelektual (HAKI) khususnya 
hak paten, merk, dan desain industri serta perlindungan 
konsumen dari segi industri di bidang standarisasi mutu pada 
semua unit industri;

h. mempersiapkan bahan/materi untuk pengembangan informasi 
industri yang ada di daerah serta industri unggulan, andalan 
dan potensial daerah di bidang standarisasi mutu pada semua 
unit industri;

i. Mempersiapkan bahan atau daftar isian untuk pemantauan 
meliputi pengembangan usaha kemitraan, sarana usaha, 
kualitas dan standar mutu produk (Standar Nasional 
Indonesia/SNI, ISO 9000 dan 14000) teknologi, produksi, 
pengendalian limbah industri dan penerapan Hak Atas 
Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya hak paten, merk, dan 
desain industri serta perlindungan konsumen dari segi 
standarisasi mutu pada semua unit industri;

j. menelaah peraturan perundang-undangan yang diperlukan 
untuk menunjang pelaksanaain tugas;

k. mengumpulkan bahan untuk menyusun kebijakan teknis 
pembangunan di bidang penelitian, pengembangan dan 
standarisasi mutu industri pa^da semua unit industri;

l. mengumpulkan materi/bahan di bidang industri tekstil dan 
aneka kerajinan dalam rangka peningkatan kerjasama an tar 
dinas, kantor, badan dan unit kerja lainnya yang memiliki 
keterkaitan dalam menunjang; kelancaran pelaksanaan tugas;

m. mengumpulkan bahan/materi di bidang industri tekstil dan 
aneka kerajinan dalam rangka peningkatan kerjasama an tar 
dunia usaha dan koperasi, lembaga permodalan (bank/non 
bank), organisasi/asosiasi niaga, lembaga perguruan tinggi, 
lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lainnya, yang 
memiliki keterkaitan dalam pengembangan industri;

: ^

n. mengumpulkan

/

t
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mengumpulkan bahan/materi di bidang standarisasi mutu 
dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan komunikasi 
dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan antar 
pemerintah kabupaten/kota, khususnya yang menangani bidang 
perindustrian;

mengumpulkan bahan/materi untuk persiapan pelaksanaan 
pengembangan promosi industri daerah, peluang investasi dan 
komoditi ekspor non migas di bidang industri tekstil dan aneka 
kerajinan;

menyiapkan bahan masukan di bidang industri tekstil dan 
aneka kerajinan dalam rangka. pembinaan terhadap pelaksanaan 
tugas kelompok jabatan fungsional (penyuluh perindustrian) 
untuk lebih berperan aktif dalam pengembangan profesi;
melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi di bidang 
industri tekstil dan aneka kerajinan;

melaksanakan peningkatan pengendalian, pengawasan dan 
evaluasi kegiatan rutin maupun pembangunan di bidang 
standarisasi mutu;

melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Industri 
Tekstil dan Aneka Kerajinan;

membina, mengawasi dan rr.enilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya.

Bagian K(dima
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Perdagangan 

Pasal 12
(1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan 
kebijakan pembinaan dan pengembangan perdagangan, peningkatan 
koordinasi dan kerjasama, pemantauan; evaluasi, pengendalian dan 
pengawasan kebijakan teknis di bidang perdagangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan 
dibidang usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri, 
informasi dan promosi serta distribusi dan perlindungan 
konsumen.
penyiapan rekomendasi di bidang perdagangan. 
penyiapan bahan atau materi dan pelaksanaan pembinaan teknis 
dan pengembangan perdagangan di bidang usaha perdagangan 
dalam negeri dan luar negeri, informasi dan promosi serta 
distribusi dan perlindungan konsumen.
penyiapan bahan atau materi dan pelaksanaan koordinasi, 
peningkatan kerjasama dengan dan antar pengusaha dibidang 
usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri, informasi dan 
promosi serta distribusi dan perlindungan konsumen;

e. penyiapan.....

a.
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e. penyiapan bahan atau materi penyusunan rencana, program dan 

laporan pembinaan/pengembangan perdagangan dibidang usaha 
perdagangan dalam negeri dan luar negeri, informasi dan promosi 
serta distribusi dan perlindungan konsumen;

f. penyiapan materi pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antara 
dinas/kantor/badan/dan lembaga pemerintah terkait serta 
pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar bidang sekretariat 
di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan

g. penyiapan pedoman dan p<daksanaan pemantauan evaluasi, 
pengendalian dan pengav^asan pembinaan teknis dan 
pengembangan perdagangan dibidang usaha perdagangan dalam 
negeri dan luar negeri, informasi dan promosi serta distribusi dan 
perlindungan konsumen.

(3) Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan, penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap 
pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan perdagangan 
peningkatan koordinasi dan kerjasama, pemantauan, evaluasi, 
pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis dibidang 
perdagangan.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
sebagai berikut:

teknis di bidang 

laporan kinerja

a. menyusun konsep perumusan kebijakan 
perdagangan;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang 
Perdagangan;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;
f. menelaah peraturan perundang-undangan yang diperlukan 

untuk menunjang pelaksanaan tugas;
g. mengumpulkan materi/bahan dalam rangka peningkatan 

kerjasama antar dinas, kantor, badan dan unit kerja lainnya 
yang memiliki keterkaitan dalam menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas;

h. menyiapkan dan menyusun materi dalam rangka peningkatan 
kerjasama antar dunia usaha dan koperasi, lembaga permodalan 
(bank/non bank) organisasi/asosiasi niaga, lembaga perguruan 
tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lainnya yang 
memiliki keterkaitan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan 
tugas;

i. menyiapkan dan menyusun bahan/materi dalam rangka 
pengembangan dan peningkatan komunikasi dan koordinasi 
dengan pemerintah pusat, propinsi dan antar pemerintah 
kabupaten/kota, khususnya yang menangani bidang 
perdagangan;

j. melaksanakan pendataan di bidang perdagangan;
k. melaksanakan pembinaan teknis pengembangan dan sarana 

perdagangan, kemitraan pemasaran produk daerah (unggulan, 
andalan, potensial) dan distritusi bahan pokok, barang strategis 
umum lainya;

1. melaksanakan.....

./
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melaksanakan penyuluhan dan pengawasan Wajib Daftar 
Perusahaan (WDP), perlindungan konsumen, kemetrologian 
termasuk tera ulang Ukuran, Takaran, Timbangan dan 
Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus 
(BDKT), Hak Atas Kekayaan Itelektual (HAKI) terutama hak 
paten dan merek, persaingan usaha serta peredaran dalam 
pengawasan dan atau yang diatur tata niaganya maupun barang 
import khusus barang konsumsi;
melaksanakan pengembangan informasi pasar produk daerah , 
harga bahan pokok dan barang strategis, kemitraan dan profil 
pengusaha kecil dan menengah;
melaksanakan pengembangan promosi produk daerah dan 
komuditas ekspor non migas;
melaksanakan pemantauan harga pengadaan, penyaluran, stok 
bahan pokok/bahan strategis dan perkembangan pedagang kecil 
dan menengah;
melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan 
rutin maupun pembangunan di bidang perdagangan;
membantu menerima, menagihkan dan menyetorkan sumber 
pendapatan bidang perdagangan dalam negeri sesuai peraturan 
perundang-undangan;

melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang 
Perdagangan;

membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yemg diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya.

Paragrgif 1
Penjabaran Tugas Pokok

Seksi Usaha Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri
Pasal 13

(1) Seksi Usaha Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai 
tugas pokok melakukan penyieipan bahan bimbingan teknis 
pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam negeri dan luar 
negeri pelayanan perijinan dan pendaftaran, penyiapan bahan 
pen50isunan rencana, program dan lapaoran,pelaksanaan 
pemantauan, evaluasi dan pengandalian , serta kerja sama dengan 
dunia usaha termasuk Koperasi d:i bidang perdagangan dalam negeri 
dan luar negeri.

(2) Kepala Seksi Usaha Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri 
mempunyai tugas pokok memimpin penyiapan bahan bimbingan 
teknis pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam negeri dan 
luar negeri, pelayanan perijinan dan pendaftaran, penyiapan bahan 
penyusunan rencana, program dan laporan, pelaksanaan 
pemantauan, evalusi dan pengendalian, serta kerjasama dengan 
dunia usaha termasuk Koperasi di bidang perdagangan dalam negeri 
dan luar negeri.

(3) Penjabaran.....

/
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(3) Penjabaran tugas pokok sebagairr ana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut;

a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri;

d.
e.

f.

h.

1.

1.

m.

n.

o.

r.

laporan kinerjamenyusun rencana, program kerja, kegiatan, 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memimpin dan mengoordiriasikan pelaksanaan tugas Seksi 
Usaha Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 
kepada bawahan;
mengumpulakan bahan-bahan untuk menyusun kebijakan 
teknis pembangunan di bidang perdagangan dalam negeri dan 
luar negeri;
mencari dan mengumpulkan bahan dan informasi untuk bahan 
rapat dan kerja sama antai" dinas/kantor, badan unit kerja 
lainya yang memiliki keterkaitan dalam menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas;
mencari dan mengumpulkan bahan dan informasi untuk bahan 
rapat dan kerjasama an tar dunia usaha dan koperasi, lembaga 
permodalan (bank/non bank), organisasi/asosiasi niaga lembaga 
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lainya, yang 
memiliki keterkaitan dalam pengembangan bidang perdagangan 
dalam negeri dan luar negeri;
mencari dan mengumpulkem bahan dan informasi guna 
mengembangkan dan meningkatkan komunikasi dan kordinasi 
dengan pemerintah pusat, propinsi dan antar pemerintah 
kabupaten/kota, khususnya yang menangani bidang 
perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
menelaah peraturan perundang-undangan yang diperlukan 
untuk menunjang pelaksanaan tugas;
melakukan penelitian/pemeriksaan lapangan dalam rangka 
penerbitan rekomendasi di bidang perdagangan dalam negeri 
(distribtor pupuk, pengecer BBM, surat tanda pendapatan 
waralaba);
mempersiapkan pelaksanaan pengembangan informasi pasar 
luar negeri (inguiry);
mempersiapkan pelaksanaan pemantauan realisasi perdagangan 
dalam negeri dan luar negeri;
meningkatkan pelaksanaan penggalian, pengawasan dan 
evaluasi kegiatan rutin dan pembangunan bidang perdagangan 
dalam negeri dan luar negeri;
melakukan pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam 
negeri dan luar negeri;
melakukan penelitian/pemeriksaan lapangan dalam rangka 
penerbitan rekomendasi di bidang perdagangan luar negeri 
(eksportir terdaftar, angka pengenal ekspor, angka pengenal 
impor dan exportir terdaftar produk industri kehutanan);
menyiapkan bahan sosialisasi bidang usaha perdagangan dalam 
negeri dan luar negeri;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Usaha 
Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;

s. membina.....
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membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya.

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Informasi dan Promosi 
Pasal 14

(1) Seksi Informasi dan Promosi mempunyai tugas pokok melakukan 
penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan 
fasilitasi usaha kecil menengah, kegiatan promosi, penyiapan bahan 
penuyusunan rencana, program dan laporan, pelaksanaan 
pemantauan, serta kerjasama dengan pelaku usaha/pedagang di 
bidang fasilitasi informasi dan promosi.

(2) Kepala Seksi Informasi dan Promosi mempunyai tugas pokok 
memimpin penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan 
pengembangan fasilitasi usaha kecil menengah, kegiatan promosi, 
penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan laporan, 
pelaksanaan pemantauan, serta kerjasama dengan pelaku usaha di 
bidang informasi dan promosi.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimsna dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:

a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang informasi dan promosi;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 
Informasi dan Promosi;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;
f. menelaah Peraturan Perundang-undangan guna menunjang 

pelaksanaan tugas;

g. menyiapkan petunjuk tekinis pengembangan informasi dan 
promosi;

h. menyiapkan petunjuk teknis kegiatan promosi Usaha Kecil 
Menengah (UKM);

i. melaksanakan pembinaan pieningkatan mutu Sumber Daya 
Manusia (SDM) pengelola informasi dan promosi melalui 
kegiatan pelatihan, pemagangan, studi banding, temu usaha, 
kegiatan promosi dan pameran, kegiatan pasar murah produk 
Usaha Kecil Menengah (UKM), bimbingan dan konsultasi yang 
berkaitan dengan peningkatan kegiatan informasi dan promosi;

j. memfasilitasi pengembangan jaringan informasi usaha dalam 
rangka pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM);

k. memfasilitasi..... 4
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memfasilitasi kegiatan pemasaran hasil produksi Usaha Kecil 
Menengah (UKM) melalui proriosi/pameran;
melakukan monitoring dan e\raluasi kinerja Seksi Informasi dan 
Promosi;

membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya.

Paragraf 3
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen
Pasal 15

(1) Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas 
pokok melakukan Penyiapan bahan bimbingan teknis pern hi naan dan 
pengembangan Pemasaran dan termasuk membantu pelaksanaan 
kegiatan kemetrologian, pelayanan dan pendaftaran penyiapan 
bahan penysunan pengendalian, serta kerjasama dengan dunia 
usaha termasuk koperasi di bidang pemasaran dan distribusi.
Kepala Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen mempunyai 
tugas pokok memimpin melakukan penyiapan bahan bimbingan 
teknis pembinaan dan pengembangan pemasaran termasuk 
membantu pelaksanaan kegiatan kemetrologian, pelayanan dan 
pendaftaran penyiapan bahan penyusunan pengendalian, serta 
kerjasama dengan dunia usaha termasuk koperasi di bidang 
pemasaran dan distribusi.

Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang distribusi dan perlindungan konsumen;
b.

c.

d.

h.

menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 
Distribusi dan Perlindungan Konsumen;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 
kepada bawahan;

mengumpulkan bahan untuk menyusun kebijakan teknis 
pembangunan di bidang distribusi perlindungan konsumen ; 
menghimpun dan mmahami peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan lainya yang diperlukan untuk menunjang 
pelaksanaan tugas ;
menyusun metode pembinaan mempersiapkan bahan/materi 
untuk penyusunan rencana, program dan pelaksanaan kegiatan 
rutin dan pembangunan di bidang distribusi dan perlindungan 
konsumen;

1. mencari

- t '---------
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mencari dan mengumpulkan bahan informasi untuk bahan 
rapat dan kerjasama an tar dinas, kantor, badan dan unit kerja 
lainnya yang memiliki keterkaitan dalam menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas;
mencari dan mengumpulkan bahan informasi untuk bahan 
rapat dan kerjasama an tar dunia usaha dan koperasi, lembaga 
permodalan (bank/non bank), organisasasi/asosiasi niaga, 
lembaga perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan 
lembaga lainya yang memiliki keterkaitan dalam pengembangan 
distribusi dan perlindungan konsumen;
mencari dan mengumpulkan bahan informasi guna 
mengembangkan dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi 
dengan pemerintah pusat, provinsi dan antar pemerintah 
kabupaten/kota, khususya yang menangani bidang distribusi 
dan perlindungan konsumen;
melaksanakan bimbingan hiknis dan pengembangan sarana 
perdagangan, kemitraan pemasaran produk daerah (unggulan, 
andalan dan potensial) dan piengembangan dan pemasaran dan 
distribusi;
melaksanakan penyuluhan kemetrologian termasuk tera ulang, 
Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP), 
Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), Hak Atas Kekayaan 
Intelektual (HAKI) terutama hak paten dan merk, persaingan 
usaha serta peredaran dalam pengawasan dan/atau yang diatur 
tata niaganya maupun barang-barang import khususnya barang 
konsumsi;
menyiapkan dan melaksanakan pengembangan informasi pasar 
produk daerah, harga bahian pokok/bahan strategis dan 
pengembangan perdagangan dan profll pengusaha kecil dan 
menengah;
menyiapkan pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan 
evaluasi kegiatan rutin mtiupun pembangunan di bidang 
distribusi dan perlindungan konsumen;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Distribusi dan 
Perlindungan Konsumen;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya.

•t

Bagian Ketmam
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Pendapaitan Pasar 

Pasal 16
(1) Bidang Pendapatan Pasar mempunyai tugas pokok melakukan 

pengawasan dan pengendalian serta melaksanakan pengelolaan 
pendapatan pasar daerah/kabupaten.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Bidang Pendapatan Pasar memjDunyai fungsi:
a. pengumpulan data potensi dan pengguna jasa pasar daerah;

b. perumusan.....
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b. perumusan dan penyajian da1;a potensi dan pengguna jasa pasar 
daerah; dan

c. pengurusan dan penatausahaan penerimaan, penyetoran dan 
penagihan pendapatan pasar daerah.

(3) Kepala Bidang Pendapatan Pasar mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian serta 
melaksanakan pengelolaan pendapatan pasar daerah/kabupaten.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
sebagai berikut:

b.

c.

d.

f.

g-

h.

1.

k.

1.

m.

n.

o.

r.

men5msun konsep 
pendapatan pasar;

perumusan kebijakan teknis di bidang

laporan kinerjamenyusun rencana, program kerja, kegiatan, 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang 
Pendapatan Pasar;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 
kepada bawahan;
menyiapkan bahan untuk pe;nyusunan peraturan perundang- 
undangan tentang pendapatar. pasar daerah;
menyiapkan bahan untuk menetapkan prosedur dan pemberian 
pelayanan perijinan dan dispensasi pemanfaat los, kios dan 
peralatan di lingkungan pasar daerah;
mengoordinasikan penyusunan rencana pendapatan pasar 
daerah;
mengoordinasikan penyusunan penghitungan pendapatan pasar 
daerah;
menyusun laporan pendapatan pasar daerah;
mengoordinasikan kegiatan pemutakhiran data potensi 
pendapatan pasar daerah;
mengoordinasikan pemeliharaan dan pemanfaatan data potensi 
pendapatan pasar daerah;
melaksanakan evaluasi dan kajian ulang terhadap proses 
pengelolaan dan pendapatan pasar;
mengoordinasikan kegiatan intensiflkasi penarikan pendapatan 
pada pasar daerah;
memberikan pelayanan admin istrasi untuk penertiban ijin dan 
dispensasi pemanfaatan los, kios, peralatan dan bangunan 
lainnya pada pasar daerah;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Pendapatan 
Pasar;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya.

Paragraf 1 .....

/
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Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Pendataan Potensi Pasar 

Pasal 17
(1) Seksi Pendataan Potensi Pasar nuimpunyai tugas pokok menetapkan 

prosedur pendataan, melaksanakan kegiatan merumuskan data toko, 
kios, dan los pasar daerah.

(2) Kepala Seksi Pendataan Potensi Pasar mempunyai tugas pokok 
memimpin penetapan prosedur pendataan, melaksanakan kegiatan 
merumuskan data toko, kios, dan los pasar daerah.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang pendataan potensi Pasar;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 

Pendataan Potensi Pasar;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;
f. menyiapkan bahan untuk pendataan toko, kios, los dan kekayaan 

daerah lainnya pada pasar deierah serta pengguna jasa pasar 
daerah;

g. merumuskan dan memelihara hasil pendataan toko, kios , los dan 
potensi pendapatan pasar serta kekayaan pemerintah daerah pada 
pasar daerah;

h. menyusun kegiatan pendataan pasar daerah;
i. melaksanakan pendataan toko, kios , los dan potensi pasar serta 

kekayaan pemerintah daerah pada pasar daerah;
j. melaksanakan pendataan pengguna jasa pasar daerah;
k. menyusun data dan memelihara data pengguna pasar daerah;
l. melakukan monitoring dan e\raluasi kinerja Seksi Pendataan 

Potensi Pasar;
m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

4

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Penetapan

Pasal 18
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Pasal 18
(1) Seksi Penetapan mempunyai tugas pokok menetapkan prosedur, 

melaksanakan kegiatan, merumuskan dan menyajikan data potensi 
pendapatan pasar daerah.

(2) Kepala Seksi Penetapan mempunyai tugas pokok memimpin 
penetapan prosedur, melaksanakan kegiatan, merumuskan dan 
menyajikan data potensi pendapatan pasar daerah.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahari perumusan kebijakan teknis di 

bidang penetapan prosedur dan potensi pasar daerah;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
e. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 

Penetapan;
d. memberikan saran, pendapat dean pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;
f. menyiapkan bahan untuk menetapkan prosedur dan pemberian 

pelayanan administrasi penertiban ijin serta dispensasi 
pemanfaatan toko, kios, los, pelataran dan bangunan lain pada 
pasar daerah;

g. menyiapkan bahan untuk menyusun peraturan perundang- 
undangan tentang pasar daerah;

h. melaksanakan identifikasi potensi pendapatan pasar pada pasar 
daerah;

i. melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan potensi 
pendapatan pasar daerah;

j. memberikan pelayanan administrasi untuk penerbitan dan ijin 
dispensasi pemanfaatan toko, kios, los, pelataran dan bangunan 
lain pada pasar daerah;

k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Penetapan;
l. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

(1)

Paragraf3
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Pendapatan dan Penagihan Pasar 

Pasal 19
Seksi Pendapatan dan Penagihan Pasar mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pengurusan dan penatausahaan pendapatan, serta 
menetapkan prosedur, melaksanakan penarikan dan penagihan 
retribusi toko, kios dan los pasar daerah.

(2) Kepala Seksi..... 4
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(2) Kepala Seksi Pendapatan dan Penagihan Pasar mempunyai tugas 
pokok memimpin pelaksanaan pengurusan dan penatausahaan 
pendapatan, serta menetapkan prosedur, melaksanakan penarikan 
dan penagihan retribusi toko, kios dan los pasar daerah.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang pendapatan dan penagihan pasar;
b. menyusun rencana, program ki;rja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 

Pendapatan dan Penagihan Pasar;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;
untuk menyusun prosedurf. pengurusan

penerimaan pendapatan retribusi pasar

menyiapkan bahan 
pendapatan pasar;

g. menyusun laporan 
daerah;

h. melaksanakan penatausahaan pendapatan pasar daerah;
i. menyusun data tunggakan retribusi pada pasar daerah;
j. melaksanakan kegiatan intensiflkasi penagihan tunggakan 

retribusi pada pasar daerah;
k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pendapatan dan 

Penagihan Pasar;
1. danmelaksanakan monitoring terhadap perkembangan 

pelaksanaan pengurusan pendapatan pasar daerah;
m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

Bagian Ketujuh
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar
Pasal 20

(1) Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas 
pokok melaksanakan pemeliharaan, kebersihan, pengamanan dan 
ketertiban, pembangunan, pengembangan, penataan dan pembinaan 
pedagang pasar.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:
a. pen}nasunan rencana pengelolaan dan pengembangan pasar 

daerah;
b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pasar daerah;

c. pengawasan
/
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pengawasan dan pengendallan penggunaan los, kios dan 
pertokoan pada pasar daerah.
pemasyarakatan peraturan pe;rundang-undangan pada pedagang 
pasar daerah;

e. penyediaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana 
pasar;

f. pembinaan dan penataan pedagang pasar daerah;
g. pemeliharaan kebersihan pada pasar daerah; dan
h. pengamanan dan ketertiban pasar daerah.

(3) Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar mempunyai 
tugas pokok memimpin pelaksamaan pemeliharaan, kebersihan, 
pengamanan dan ketertiban, pembangunan, pengembangan, 
penataan dan pembinaan pedagang pasar.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimtina dimaksud pada ayat (3) adalah 
sebagai berikut:
a. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang 

pengelolaan dan pengembangan pasar;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja 

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang 

Pengelolaan dan Pengembangan Pasar;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;
f. menyiapkan bahan untuk penyusunan petunjuk teknis

pengelolaan pasar daerah;
g. menyiapkan bahan untuk menyusun petunjuk teknis

pembinaan pengguna jasa pasar daerah;
h. menyiapkan bahan untuk menyusun peraturan tentang 

pengelolaan pasar daerah dan pembinaan terhadap pengguna 
pasar daerah;

i. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan 
pasar daerah;

j. memberikan bimbingan teknis dalam rangka pengelolaan dan 
pengembangan pasar daerah;

k. melaksanakan pembinaan pedagang dan pengguna jasa pasar 
lainnya;

l. mengoordinasikan kegiatan penelitian untuk pengembangan 
pasar daerah;

m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Pengelolaan 
dan Pengembangan Pasar;

n. mengoordinasikan penyediaan, pemeliharaan dan rehabilitasi 
sarana prasarana pasar;

o. mengoordinasikan penertiban pedagang pasar;

p. membina.....

/
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p. membina, mengawasi dan nienilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

q. melaksanakan tugas lain y£ing diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya.

▼

Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Pengemba.ngan Pasar 

Pasal 21
(1) Seksi Pengembangan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengembangan dan ketertiban pasar daerah.
(2) Kepala Seksi Pengembangan Pasar mempunyai tugas pokok

memimpin pelaksanaan pengembangan dan ketertiban pasar daerah.
(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah

sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang pengembangan dan ketertiban pasar daerah;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 

Pengembangan Pasar;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;
f. melaksanakan penelitian dalam rangka pembangunan dan 

pengembangan pasar daerah;
g. menyiapkan bahan pengembangan pasar daerah;
h. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan pasar daerah;
i. menyusun tata guna lahan pada pasar daerah;
j. melaksanakan penyusunan rencana pengembangan pasar daerah;
k. menyusun evaluasi keberadaan pasar daerah;
l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pengembangan 

Pasar;
m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

*

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Sarana dan Prasarana Pasar

Pasal 22

/
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Pasal 22
(1) Seksi Sarana Prasarana Pasar mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan pasar 
daerah.

(2) Kepala Seksi Sarana Prasarana Pasar mempunyai tugas pokok 
memimpin pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan 
pasar daerah.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang sarana dan prasarana pasar daerah ;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 

Sarana Prasarana Pasar;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;
f. menyiapkan bahan penyusur.an rencana pembangunan pasar 

daerah;
g. menyiapkan bahan penyusunan prosedur perizinan 

pembangunan di lingkungan pasar daerah;
h. merencanakan dan melaksanakan pembangunan pasar daerah;
i. melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi pasar daerah;
j. melaksanakan penyediaan sarsina prasarana pasar daerah;
k. memproses permohonan ijin raerubah, menambah los, kios dan 

toko;
l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Sarana 

Prasarana Pasar;
m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

bidang tugasnya.

t

L

Paragraf 3
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar
Pasal 23

(1) Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar mempunyai tugas 
pokok melaksanakan penyuluhan, pembinaan, penertiban pedagang 
dan memelihara kebersihan serla merumuskan tatalaksana, tata 
guna los, kios, maupun lingkungan pasar daerah.

(2) Kepala Seksi
/
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(2) Kepala Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar mempunyai 
tugas pokok memimpin pelaksanaan melaksanakan penyuluhan, 
pembinaan, penertiban pedagang dan memelihara kebersihan serta 
merumuskan tatalaksana, tata guina los, kios, maupun lingkungan 
pasar daerah.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang pembinaan dan penataan pedagang pasar;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 

Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;
f. menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan kepada pengguna 

jasa pasar daerah;

g. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis guna penyuluhan 
dan pembinaan kepada pengguna jasa pasar daerah;

h. merencanakan jadwal pembinaan dan penyuluhan kepada 
pengguna jasa pasar daerah;

i. melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada 
pengguna jasa pasar daerah;

j. melaksanakan penelitian dan menyusun rencana dasar 
optimalisasi pemanfaatan los, kios, dan pelataran pada pasar 
daerah;

k. melaksanakan kegiatan penertiban pengguna jasa pasar daerah;
l. melaksanakan pengawasan penggunaan los, kios dan pelataran 

pasar daerah;
m. menerima dan menginventarisasikan permasalahan yang didapat 

pemakai jasa pasar daerah dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah;

n. mengoordinasikan pengamanan di lingkungan pasar daerah;
o. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana 

pemeliharaan kebersihan pasar;
p. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pembinaan dan 

Penataan Pedagang Pasar;
q. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya.

I
Bagian Kedelapan 

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

/
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Pasal 24
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga 
fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) dan (2) 
diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dalam melaksanakan tugasnya b€;rtanggungjawab langsung kepada 
Kepala Dinas.

* •

Bagian Kesembilan 
UPTD Pasar 

Pasal 25
(1) UPTD Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
dalam urusan pengelolaan satu atau lebih pasar daerah di wilayah 
kerjanya.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), UPTD Pasar mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis pemeliharaan, kebersihan,

pengamanan dan penertiban, pengaturan dan pembinaan
pedagang, pemungutan dan penyetoran pendapatan pasar di 
wilayah kerjanya;

b. perencanaan dan mengoordinasikan pemeliharaan kebersihan,
pengamanan dan penertiban, pengaturan dan pembinaan
pedagang, pemungutan dan penyetoran pendapatan pasar di 
wilayah kerjanya; dan

c. pengoordinasian dan pelakseinaan pemeliharaan kebersihan,
pengamanan dan ketertiban, pengaturan dan pembinaan
pedagang, pemungutan dan penyetoran pendapatan pasar di 
wilayah kerjanya.

(3) Kepala UPTD Pasar mempunyai tugas pokok memimpin dan 
mengoordinasikan pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam urusan pengelolaan satu 
atau lebih pasar daerah di wilayah kerjanya.

(4) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 
sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan teknis pada unit kerjanya;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada unit 

kerjanya;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;
f. menyiapkan bahan pendukung untuk penyusunan peraturan 

perundang-undangan mengenai pasar daerah;
g. melaksanakan.....
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g. melaksanakan pemungutan dcin penyetoran pendapatan pasar 
daerah di unit kerjanya;

h. melaksanakan kegiatan penertiban, pemeliharaan dan 
pengamanan pasar daerah di unit kerjanya serta pemeliharaan 
kebersihan;
menghimpun permohonan ijin dan dispensasi pemanfaatan kios, 
los dan pelataran pasar serta bemgunan lainnya di unit kerjanya;
membantu mengatur dan mcjmbina pedagang dalam rangka 
ketertiban pasar daerah;

k. melakukan evaluasi terhadap pengembangan potensi dan 
penerimaan pendapatan pasar daerah di unit kerjanya;

l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja di unit kerjanya;
m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan serta 

memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya.

%

Pasal 26
(1) Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pasar mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, 
umum, pengelolaan barang, perencanaan dan pelaporan.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pasar mempunyai tugas 
pokok memimpin pelaksanaan urusan rumah tangga, kepegawaian, 
keuangan, umum, pengelolaan barang, perencanaan dan pelaporan.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada unit 

kerjanya;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian 

Tata Usaha unit kerjanya;
d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;
f. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, 

dan pengelolaan barang serta perencanaan dan pelaporan;
g. mengelola administrasi surat menyurat, pengarsipan, 

pemeliharaan dan rumah tangga kantor;
h. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbagian Tata 

Usaha unit kerjanya;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan serta 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya.

1.
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KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Boyolali 
Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 
Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2011 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28
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 2a

SEK
KAB

CTARIS DAERAH 
DEN BOYOLALI,

/ SRI ININGSIH

2012

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal ^ Pesenlxr 2012

U BUPATI BOYOLALI,

■ ^ —■

SENO SAMODRO

Teian aitelltl 
Bag Hk & HAM

Setda
Tgl
Pif

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2012 NOMOR 39


