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BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, 
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOYOLALI,

bahwa untuk melaksan akan ketentuan Pasal 28 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 Perhubungan, 
Komunikasi dan Inforinatika Kabupaten Boyolali, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas 
Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Boyolali;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

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 Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah. 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..... i
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keusingan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);

6. 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 Pemerinrah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara 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 (Lem.baran 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 Pemerintah 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 Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi 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;
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12. Peraturan
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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 ICabupaten 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.

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
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:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS 
POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI 
DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah menurut asas 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 Indomssia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Boyolali.

4. Bupati adalah Bupati Boyolali.

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 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
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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.

BAB II
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 
Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, 
terdiri dari:
a.
b.

c.

e.

f.

Kepala.
Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :
1. Seksi Lalu Lintas;
2. Seksi Angkutan Orang dan Barang; dan
3. Seksi Bina Tertib Lalu Lintas.
Bidang Keselamatan Sarana Prasarana terdiri dari:
1. Seksi Pengujian Kendaraan; dan
2. Seksi Rekayasa Sarana Prasarana, dan Bina Tertib Perbengkelan. 
Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
1. Seksi Pos, Telekomunikasi dan Telematika; dan
2. Seksi Sarana Komunikasi dan Informasi Publik.
Kelompok Jabatan Fungsional.
UPTD.

. •

*

(1)

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pasal 3

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas 
pokok menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang perhubungan, 
komunikasi dan informatika.

(2) Dalam
/
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(2)

(3)

(4)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunvai 
fungsi:

a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perhubungan, 
komunikasi, dan informatika;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 
bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan 
komunikasi dan informatika;

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

tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai 
tugas pokok memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan di 
bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 
sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi 
dan informatika;

menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan;

b.

c.

menelaah peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan, 
komunikasi, dan informatika;

1.

g. merumuskan kebijakan teknis, memberikan pembinaan, bimbingan 
dan pemberian perizinan terhadap urusan yang menyangkut bidang 
perhubungan komunikasi dan informatika;

h. mengadakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang 
perhubungan, komunikasi, dan informatika;
melakukan pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan, 
Komunikasi, dan Informatika;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan serta 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

k.

1

Bagian Ketiga
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i.

(3)

(4)

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Sekretsiriat 
Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat- 
menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, barang, 
urusan umum dan kepegawaian, 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
a. pengelolaan perencanaan dan pelaporan.

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

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

a. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

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;

mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang;
mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan 
pegawai;

mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan 
bahan rencana pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, 
pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya;
mengoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan, laporan 
kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian 
di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
mengoordinasikan dan mengelola administrasi barang;

f.

1.

k.

1.

m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;

n. membina
/
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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.

Paragraf1
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 5
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian 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 Subbagian 
Umum dan Kepegawaian;

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 kegiatan kerumahtanggaan dan menyiapkan 
pelaksanaan perjalanan dinas;

i. melaksanakan ketertiban dan keamanan lingkungan;
j. menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan serta memelihara 

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

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

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

tugasnya.
Paragraf 2 .....
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(1)

(2)

(3)

(1)

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbagian Keuangan 

Pasal 6
Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan 
pertanggungjawaban administrasi keuangan.
Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan 
keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.
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. mengoordinasi dan menyusun rencana anggaran belanja langsung 
dan rencana anggaran belanja tidak langsung;

g. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan rencana belanja 
langsung;

h. 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;

k. menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi 
keuangan dan akuntansi;

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

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

tugasnya.

1.

J

Paragraf 3
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 

Pasal 7
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pengumpulan data penyusunan dokumen satuan kerja 
dan rencana anggaran, serta menyusun laporan.

(2) Kepala Subbagian {
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(3)

e.

f.

1.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok 
memimpin pelaksanaan pengumpulan data penyusunan dokumen 
satuan kerja dan rencana anggaran, menilai serta menyusun laporan.
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;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;

menghimpun data dan informasi 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);

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

membantu mengoordinasikan dan memfasilitasi perencanaan dan 
pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang perhubungan, komunikasi 
dan informatika;

melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbagian Perencanaan 
dan Pelaporan;

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.

Bagian Keempat
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan 

Pasal 8
(1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan kegiatan penyelenggaran urusan di bidang lalu lintas 
dan angkutan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketertiban 
lalu lintas dan angkutan.

(2) Dalam menyelenggarakan.....
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

10

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi:
a. perumusan program kerja, kebijakan teknis dan anggaran 

penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan;
b. pelaksanaan koordinasi kelancaran kegiatan di bidang lalu lintas 

dan angkutan; dan

c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, penertiban dan evaluasi di 
bidang lalu lintas dan angkutan.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas pokok 
memimpin pelaksanaan kegiatan penyelenggaran urusan di bidang lalu 
lintas dan angkutan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan 
ketertiban lalu lintas dan angkutan.

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

a. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas 
dan angkutan;

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

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Lalu 
Lintas dan Angkutan;

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

bawahan;

f. menyelenggarakan kegiatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, 
evaluasi, penertiban dan kerja sama di bidang lalu lintas dan 
angkutan;

g. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Lalu Lintas dan 
Angkutan;

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

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

Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Lalu Lintas 

Pasal 9
Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan 
administrasi dan operasional penyelenggaraan di bidang lalu lintas.
Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional penyelenggaraan di 
bidang lalu lintas.
Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang lalu lintas;
b. menyusun.....

/
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menyusun rencana, program kerja, kegiatan, 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

laporan kinerja dan

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Lalu 
Lintas;

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

f.

g-

menyusun dan menyiapkan bahan penetapan rencana umum 
jaringan transportasi jalan Kabupaten;
melaksanakan pengembangan dan penerapan manajemen dan 
rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten;

menyelenggarakan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) di 
jalan kabupaten;

1.

k.
l.

melaksanaan identiflkasi masalah lalu lintas, inventarisasi dan 
analisis situasi arus lalu lintas;

melaksanakan inventarisasi dan analisi ketersediaan atau daya 
tampung kendaraan;

menyiapkan bahan penetapan tingkat pelayanan lalu lintas;
melaksanakan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan 
pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan 
pengguna jalan;

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

n. 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;
menyusun dan menyiapkan bahan penetapan 
jaringan sungai dan danau dalam kabupaten;

rencana umum

menyusun dan menyiapkan bahan penetapan rencana umum lintas 
penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan 
kabupaten;

r.

menyiapkan bahan penetapan lintas penyeberangan dalam 
kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
menyiapkan bahan penetapan rencana induk perkeretaapian, 
jaringan pelayanan kereta api, dan jaringan pelayanan kereta api 
perkotaan tingkat kabupaten;
melaksanaan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan 
perkeretaapian daerah;
menyiapkan bahan penetapan rencana induk pelabuhan lokal dan 
rencana induk Daerah Lingkungan Kerja/Kepentingan (DLKr/DLKp) 
pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP) yang terletak 
pada jaringan jalan kabupaten;

u. menyiapkan konsep rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan 
umum dan pelabuhan khusus;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Lalu Lintas;

t.

V.

w. membina

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

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

(1)

(2)

(3)

1.

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Angkutan Orang dan Barang 

Pasal 10
Seksi Angkutan Orang dan Barang mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan administrasi 
dan operasional di bidang angkutan orang dan barang.
Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang mempunyai tugas pokok 
mernirnpin pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan 
administrasi dan operasional di bidang angkutan orang dan barang.
Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:

a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang angkutan orang dan barang;

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

c. mernirnpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 
Angkutan Orang dan Barang;

d. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;

melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan usaha angkutan 
orang dan usaha angkutan barang;

menyelenggarakan pelayanan perizinan angkutan orang dan 
angkutan barang;

menyusun bahan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada 
jaringan jalan kabupaten;

menyusun bahan pengaturan standar pelayanan minimal 
angkutan umum dan pengaturan angkutan orang dengan 
kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dan angkutan 
masal serta pengaturan angkutan barang dengan kendaraan 
bermotor umum;

menyusun bahan rekomendasi kendaraan bermotor yang 
mengangkut barang khusus;

melaksanan pelayanan izin trayek angkutan perdesaan serta izin 
operas! angkutan taksi dan izin trayek angkutan kota yang wilayah 
pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;
menyusun bahan penetapan lokasi dan pengesahan rancang 
bangun terminal penumpang tipe C;
melaksanakan pembangunan pengoperasian terminal penumpang 
tipe A, tipe B, dan tipe C;

n. menyiapkan.....

f.

1.

m
/
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X.

z.

menyiapkan bahan penyusunan jaringan trayek dan penetapan 
kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah 
pelayanannya dalam satu kabupaten;
menyusun bahan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan 
kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya 
dalam satu kabupaten;

menyiapkan bahan pemberian rekomendasi operasi angkutan 
sewa;

menyusun bahan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi 
angkutan dalam kabupaten;

menyiapkan bahan penetapan persetujuan angkutan orang dengan 
menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang 
pengoperasian di dalam wilayah kabupaten;

melaksanakan pelayanan izin operasi kegiatan angkutan orang 
dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan 
angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya 
dalam satu kabupaten;
menyiapkan bahan penetapan tarif penumpang kereta api dalam 
hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok 
masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk 
pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan 
perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten;
menyiapkan bahan penetapan tarif angkutan sungai dan danau 
kelas ekonomi dalam kabupaten;
melaksanakan pengawasan pelaksanaan tarif angkutan Sungai, 
Danau dan Penyeberangan (SDP) dalam kabupaten yang terletak 
pada jaringan jalan kabupaten;
menyiapkan bahan penetapan tarif jasa pelabuhan Sungai, Danau 
dan Penyeberangan (SDP) yang tidak diusahakan yang dikelola 
kabupaten;

menyiapkan bahan pemberian persetujuan pengoperasian kapal 
untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan 
kabupaten;

melaksanakan pembangunan dan pengoperasian terminal 
angkutan barang;

menyiapkan bahan penetapan jaringan lintas angkutan barang 
pada jaringan jalan kabupaten;

aa. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Angkutan Orang
dan Barang;

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

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

Paragraf 3
/
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X Paragraf 3
Penjabaran Tugas Pokok '

Seksi Bina Tertib Lalu Lintas 

Pasal 11
(1) Seksi Bina Tertib Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan 

kegiatan penyelenggaraan penertiban, pembinaan dan pengawasan 
bidang lalu lintas dan angkutan.

(2) Kepala Seksi Bina Tertib Lalu Lintas mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional penyelenggaraan 
pembinaan dan penertiban bidang lalu lintas dan angkutan.

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

bina tertib lalu lintas;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 

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

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

bawahan;
f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap 

penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan 
kabupaten;

g. memberikan pembinaan, penyuluhan, dan bimbingan keselamatan 
dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan;

h. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan masalah lalu lintas;
i. melaksanakan pelayanan perizinan dispensasi pengguna jalan bagi 

angkutan barang;
j. melaksanakan pengawasan muatan angkutan barang;
k. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan 

mengemudi;
l. menentukan lokasi pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan 

penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat 
lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta 
fasilitas pendukung di jalan kabupaten;

m. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu 
lintas di jalan kabupaten;

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

o. melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai 
kewenangannya;

p. menyiapkan bahan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan 
gerakan lalu lintas;

q. mengoordinasikan.....

/
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r.

s.

t.

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) 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;

mengumpulkan, mengolah data dan analisis kecelakaan lalu lintas di 
wilayah kabupaten;

menyusun bahan penentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi;
melaksanakan pembinaan dan pelayanan izin usaha mendirikan 
pendidikan dan latihan mengemudi;

u. mengoordinasikan dan melaksanakan pemungutan donasi 
penumpang angkutan udara;

V. melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu 
penyeberangan;

melaksanakan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan 
angkutan sungai dan danau;

mengawasi pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan 
dalam kabupaten padajaringan jalan kabupaten;

y. melakukan koordinasi dengan pengadilan, kejaksaan dan kepolisian 
dalam hal penegakan peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan 
dan proses pengadilan;

z. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Bina Tertib Lalu 
Lintas;

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

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

w.

X

Bagian Kelima
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang Keselamatan Sarana Prasarana 

Pasal 12
(1)

(2)

Bidang Keselamatan Sarana Prasarana mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kegiatan penyelenggaran urusan di bidang keselamatan 
sarana dan prasarana, pengujian kendaraan, rekayasa sarana dan 
prasarana, pembinaan, pengendalian dan pengawasan rekayasa sarana 
dan prasarana serta perbengkelan kendaraan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Keselamatan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
keselamatan dan sarana prasarana perhubungan;
pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang keselamatan 
sarana dan prasarana perhubungan; dan
pembinaan, pengawasan, pengendalian, penertiban dan evaluasi di 
bidang keselamatan sarana dan prasarana perhubungan.

a.

c.

(3) Kepala Bidang

/

•-r



16

A (3) Kepala Bidang Keselamatan Sarana Prasarana mempunyai tugas pokok 
memimpin pelaksanaan kegiatan penyelenggaran urusan di bidang 
keselamatan sarana dan prasarana yang mencakup penyelenggaraan 
pengujian kendaraan, rekayasa sarana dan prasarana, pembinaan, 
pengendalian dan pengawasan rekayasa sarana dan prasarana serta 
perbengkelan kendaraan.

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

a. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang 
keselamatan sarana prasarana;

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

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang 
Keselamatan Sarana Prasarana;

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

bawahan;

f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan keselamatan sarana dan 
prasarana perhubungan;

g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, 
penertiban dan kerja sama di bidang keselamatan sarana dan 
prasarana;

h. melaksanakan rekayasa sarana prasarana perhubungan;
i. melaksanakan kegiatan pengawasan kegiatan perbengkelan dan 

karoseri;

j. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Keselamatan 
Sarana Prasarana;

k. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan

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

Paragraf1
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Pengujian Kendaraan 

Pasal 13
(1) Seksi Pengujian Kendaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

kegiatan administrasi dan operasional penyelenggaraan di bidang 
pengujian kendaraan.

(2) Kepala Seksi Pengujian Kendaraan mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan kegiatan di bidang pengujian kendaraan bermotor.

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

a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang keselamatan sarana prasarana;

b. men5nisun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. memimpin.....

/
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1*.

i.

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 
Pengujian Kendaraan;

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

bawahan;

merencanakan dan melaksanakan penghitungan biaya pengujian 
sesuai ketentuan perundang-undangan;

g. menyusun pengaturan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan;
h. menyusun rencana kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan;
i. melaksanakan pengujian kendaraan dan pengesahan basil uji

J-

1.

kendaraan secara berkala;

melakukan analisa kecelakaan lalu lintas dan saksi ahli dalam hal 
kecelakaan yang mengakibatkan terjadinya korban meninggal 
dunia;

membangun, mengembangkan dan menyempurnakan system 
informasi di bidang pengujian kendaraan;
melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan 
kendaraan secara berkala;

pengujian

m. memberikan saran, petunjuk, arahan dan pengendalian tentang 
perawatan dan pemeliharaan kendaraan yang dioperasikan agar 
tetap dalam kondisi laik jalan;

menyelenggarakan akreditasi dan sertifikasi pengujian kendaraann

o.

P-
q-

bermotor yang dilaksanakaan oleh swasta;

memberikan pengesahan hasil uji berkala kendaraan bermotor yang 
dilakukan swasta;

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

r.

terkoordinasi untuk memberikan kepastian kondisi kendaraan tetap 
laik jalan;

melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pengujian 
Kendaraan;

s. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

t.

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok

Seksi Rekayasa Sarana Prasarana, dan Bina Tertib Perbengkelan
Pasal 14

(1) Seksi Rekayasa Sarana Prasarana, dan Bina Tertib Perbengkelan 
mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi dan 
operasional penyelenggaraan di bidang rekayasa sarana dan prasarana 
perhubungan dan perbengkelan.

(2) Kepala Seksi

tt'
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V

t1-'

c.

d.

h.

1.

(2) Kepala Seksi Rekayasa Sarana Prasarana, dan Bina Tertib mernpunyai 
tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi dan 
operasional penyelenggaraan di bidang rekayasa sarana dan prasarana 
perhubungan dan perbengkelan.

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

a. rnembantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang rekayasa sarana dan prasarana perhubungan dan 
perbengkelan;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi 
Rekayasa Sarana Prasarana, dan Bina Tertib Perbengkelan;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;

menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi dan
komunikasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
menyiapkan bahan pengembangan system informasi dan
komunikasi di bidang perbengkelan dan karoseri;

menyusun konsep penentuan jenis dan penggunaan kendaraan 
tidak bermotor sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan;
menyelenggarakan kegiatan untuk keselamatan dan keamanan 
sarana dan prasarana perhubungan;

melaksanakan pengusahaan prasarana kereta api umum yang 
tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
menyelengarakan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya 
dalam kabupaten;

memfasilitasi pengelolaan perlintasan untuk keselamatan 
perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang 
tidak mernpunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, 
dilakukan oleh pemilik dan/atau pemerintah daerah;
melaksanakan pengawasan perizinan bengkel dan karoseri;
menyediakan sarana dan prasarana Angkutan Sungai, Danau dan 
Penyeberangan (ASDP);

menyiapkan bahan rekomendasi dan penetapan pembangunan 
pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP);
melaksanakan pembangunan dan penyeleggaraan pelabuhan 
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP);
melaksanakan pelayanan perizinan pembuatan tempat 
penimbunan kayu (logpon) jaring terapung dan keramba di sungai 
dan danau;

melaksanakan pemetaan alur sungai dan danau kabupaten untuk 
kebutuhan transportasi;
melaksanakan pembangunan pemeliharaan, pengerukan alur 
pelayaran sungai dan danau kabupaten;
melaksanaan pelayanan surat izin berlayar;

u. melaksanakan.....

1.

m.
n.

o.
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A

V.

w

X.

u. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan perizinan kegiatan 
operasional untuk Kapal yang berukuran tonase kotor kurang dari 
7 (GT < 7) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan 
danau);

melaksanakan pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh 
kabupaten;

menyiapkan bahan pertimbangan teknis terhadap penambahan 
dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan lokal;
melaksanakan pelayanan izin kegiatan pengerukan dan izin 
kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
menyiapkan konsep pemberian rekomendasi penetapan lokasi 
bandar udara umum;

memantau pelaksanaan keputusan penetapan lokasi Bandar udara 
umum dan melaporkan ke pemerintah, pada Bandar udara yang 
belum terdapat kantor bandara;

aa. melaksanakan pelayanan izin pembangunan bandar udara umum 
yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk;

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

menyelenggarakan pelayanan sertifikasi perbengkelan umum 
kendaraan bermotor dan karoseri;

izin usaha bengkel umum kendaraan

z.

cc

dd

ee

ff.

gg

11.

gg

melaksanakan pelayanan 
bermotor;

melaksanakan pelayanan pemberian sertifikasi pengemudi 
angkutan umum dan penertiban SIM dan STNK kendaraan tidak 
bermotor;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) dalam penyidikan pelanggaran peraturan daerah 
kabupaten di bidang keselamatan sarana dan prasarana, 
pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pelanggaran 
ketentuan pengujian berkala;

melakukan koordinasi dengan pengadilan, kejaksaan dan 
kepolisian dalam hal penegakan peraturan dan proses pengadilan;

hh. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Rekayasa Sarana 
Prasarana, dan Bina Tertib Perbengkelan;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya.

(1)

Bagian Keenam
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 
Bidang Komunikasi dan Informatika 

Pasal 15
Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kegiatan penyelenggaran urusan di bidang komunikasi 
dan informatika.

(2) Dalam menyelenggarakan.....

/
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(2)

(3)

(4)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang 

komunikasi dan informatika;
b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang 

komunikasi dan informatika;

c. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 
komunikasi dan informatika;

d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, perijinan dan pelayanan 
umum bidang komunikasi dan informatika;

e.

f.

pengoordinasian pelaksanaan 
informatika;

urusan bidang komunikasi dan

pen}aisunan
tugasnya;

evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang

Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok
memimpin kegiatan pelaksanaan urusan di bidang komunikasi dan
informatika.

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

a. rnembantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang komunikasi, informatika dan pengelolaan/pembinaan media 
penyiaran pemerintah daerah;

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

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang 
Komunikasi, Informatika, pengelolaan dan pembinaan media 
penyiaran pemerintah daerah ;

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

mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data bidang
komunikasi dan informatika;

melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kelompok informasi 
masyarakat dan forum komunikasi media tradisional;
memberikan rekomendasi tempat lokasi bangunan studio dan 
stasiun pemancar radio, televisi dan tower telekomunikasi;
koordinasi dan fasilitasi pelaku usaha pos telekomunikasi, sarana 
komunikasi, informasi publik, pengembangan kemitraan media;

j. koordinasi dan fasilitasi pembentukan, pengelolaan dan pembinaan 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

k. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis atas rencana 
pengeluaran perizinan/ non perizinan di bidang tugasnya;

l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Komunikasi dan 
Informatika;

e.

f.

h.

1.

m. membina
/
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m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan DPS;

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

. •

Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Pos, Telekomunikasi dan Telematika 

Pasal 16
(1) Seksi Pos, Telekomunikasi dan Telematika mempunyai tugas pokok 

melaksanakan kegiatan administrasi dan operasional penyelenggaraan 
di bidang pos, telekomunikasi dan informatika.

(2) Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi dan Telematika mempunyai tugas 
pokok memimpin kegiatan penyelengaraan administrasi dan operasional 
di bidang pos, telekomunikasi dan informatika.

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

a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang pos, telekomunikasi dan informatika;

laporan kinerja danmenyusun rencana, program kerja, kegiatan, 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;

pelaksanaan tugas Seksi Pos,c. memimpin dan mengoordinasikan 
Telekomunikasi dan Informatika;

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

bawahan;

f. melaksanakan penelitian persyaratan administrasi dan teknis 
permohonan rekomendasi izin pendirian kantor pusat jasa titipan, 
izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup local wireline (end to 
end) cakupan kabupaten, izin mendirikan bangunan (IMB) menara 
telekomunikasi, izin hinder ordonantie (Ordonansi Gangguan), 
persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap 
permohonan izin penyelenggaraan radio;

g. melaksanakan penelitian persyaratan administrasi dan teknis 
perizinan jasa titipan untuk kantor agen, izin instalatur kabel 
rumah/gedung (IKR/G) untuk telekomunikasi, izin kantor cabang 
dan loket pelayanan operator, izin galian penggelaran kabel 
telekomunikasi dalam satu kabupaten, izin usaha perdagangan alat 
perangkat telekomunikasi, izin lokasi pembangunan studio dan 
stasiun pemancar radio dan/televisi;

h. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;
i. melaksanakan pembinaan dan penertiban jasa untuk kantor agen;
j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan/ pengendalian 

penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, 
pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, menara 
telekomunikasi, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung 
internet dan game internet, warung seluler atau sejenisnya;

k. pengendalian.....
/
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X
t k. pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos 

dan telekomunikasi;
l. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan di bidang e- 

government, e-service, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan 
telematika, standarisasi, monitoring dan evaluasi aplikasi 
telematika;

m. melaksanakan penataan system jaringan dan proses kerja di 
lingkup pemerintah kabupaten untuk keterpaduan system kerja 
dalam tugas layanan pemerintah;

n. mempersiapkan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur 
aplikasi e-government;

o. melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan 
infrastruktur dan manajemen aplikasi system informasi daerah;
melaksanakan implementasi bidang aplikasi e-government;
memberikan pelayanan dan bimbingan teknis, serta evaluasi di 
bidang infrastruktur aplikasi tatalaksana e-government, aplikasi 
layanan public dan kepemerintahan;

melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Pos, 
Telekomunikasi dan Telematika;

membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan DPS;

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

P
q

r.

s.

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok 

Seksi Sarana Komunikasi dan Informasi Publik
Pasal 17

(1) Seksi Sarana Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kegiatan penyelengaraan administrasi dan operasional 
kegiatan di bidang sarana komunikasi dan informasi publik.

(2) Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas pokok 
memimpin pelaksanaan kegiatan penyelengaraan administrasi dan 
operasional kegiatan di bidang sarana komunikasi dan informasi publik.

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

a. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
sarana komunikasi informasi publik dan pengelolaan/pembinaan 
media penyiaran Pemerintah Daerah;

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

memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Sarana 
Komunikasi dan Informasi Publik;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;

f. menginventarisasi.....

c.

d.
e. /
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f. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sarana 
komunikasi dan informasi publik dan pengelolaan/pembinaan media 
penyiaran pemerintah daerah serta menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah;

g. memberikan pelayanan rekomendasi persyaratan administrasi dan 
kelayakan data teknis terhadap permohonan perijinan lembaga 
penyiaran radio dan/atau televisi;

h. memberikan rekomendasi teknis penerbitan izin lokasi pembangunan 
studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;

i. melakukan koordinasi dan memfasilitasi pembentukan, pembinaan 
dan pengembangan media komunikasi sosial;

j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga 
komunikasi sosial;

k. melaksanakan diskusi, seminar dan sosialisasi (diseminasi) informasi 
nasional dan daerah;

l. penyebarluasan informasi melalui media pameran dan media 
pertunjukan rakyat;

m. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan media penyiaran 
pemerintah daerah;

n. monitoring dan evaluasi kinerja Seksi Sarana Komunikasi dan 
Informasi Publik;

o. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan DPS;

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

Bagian Ketujuh 

Kelompok Jabatan Fungsional 
Pasal 18

(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 bertanggungjawab langsung kepada 
Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
/
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i:

Bagian Kedelapan
UPTD DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Paragraf 1 

UPTD Terminal 
Pasal 19

(1) UPTD Terminal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang dibidang 
pengelolaan Terminal di wilayah kerjanya.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD Terminal mempunyai 
fungsi :
a. pelaksana teknis operasional / penunjang kegiatan pengelolaan 

terminal di wilayah kerjanya;
b. fasilitasi, konsultasi dan pengaturan penumpang, arus lalulintas, 

daftar rute dan tarif angkutan, jadwal pemberangkatan dan 
kedisiplinan kendaraan umum di wilayah kerjanya; dan

c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan jasa 
pelayanan terminal, tarif angkutan, pencatatan jumlah kendaraan 
dan penumpang, kelaian jalan kendaraan, kapasitas muatan dan 
fasilitas penunjang terminal di wilayah kerjanya.

(3) Kepala UPTD Terminal mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau teknis 
penunjang di bidang pengelolaan Terminal di wilayah kerjanya.

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

a.
b.

c.

d.

merumuskan kebijakan teknis pada unit kerjanya;
menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja 
dan pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada unit 
kerjanya;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada 
atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 
kepada bawahan;
melaksanakan penataan pelataran terminal menurut rute atau 
jalan;
melaksanakan penataan fasilitas penumpang; 

melaksanakan penataan fasilitas penunjang terminal;
melaksanakan penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan 
terminal;
menyajikan daftar rute perjalanan dan tarif angkutan; 
mnyusun jadwal perjalanan berdasarkan Kartu Pengawasan; 
mengatur jadwal petugas di terminal; 

m. mengatur tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam 
terminal;

n. memeriksa.....

g-
h.
i.

j-
k.
l.
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r n. memeriksa Kartu Pengawasan dan Kartu Jadwal Perjalanan;
o. mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut 

jadwal yang telah ditetapkan;
p. memungut jasa pelayanan terminal penumpang;
q. memberitahukan tentang pemberangkatan dan kedatangan 

kendaraan umum kepada penumpang;
r. mencatat jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan 

berangkat di terminal;
s. mengawasi tarif angkutan;
t. mengawasi kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
u. mengawasi kapasitas muatan yang diizinkan;
V. mengawasi pelayanan yang dikenakan oleh jasa angkutan;
w. mengawasi fasilitas penunjang terminal sesuai dengan 

pemanfaatannya;
X. mengevaluasi sistem pengoperasian terminal;
y. mencatat dan melaporkan pelanggaran;
z. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja di unit kerjanya;
aa. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan serta 

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

dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Terminal mempunyai tugas 
pokok melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, 
umum, pengelolaan barang, perencanaan dan pelaporan.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Terminal 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 Sub Bagian 
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; ^ melakukan
/
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h. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Sub Bagian Tata 
Usaha unit kerjanya;

i. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan serta 
memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPS); dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 

UPTD Perparkiran

Pasal 21

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

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD Perparkiran mempunyai 
fungsi :
a. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan parkir;
b. pelaksanaan inventarisasi potensi parkir;
0. pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah 

lainnya yang sah berkaitan dengan pengelolaan parkir;
d. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan kegiatan parkir;
e. pengawasan pengendalian dan pembinaan petugas parkir;
f. pelaksanaan ketatausahaan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya.

(3) Kepala UPTD Perparkiran mempunyai tugas pokok 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.

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

a.

e.

f.

merumuskan kebijakan teknis pada unit kerjanya;
menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja 
dan pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada unit 
kerjanya;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada 
atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 
kepada bawahan;
melaksanakan kegiatan pengelolaan parkir; 
melaksanakan inventarisasi potensi parkir;

h. melaksanakan.....
/
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1.

J-

k.
l.
m.

n.

melaksanakan pemungutan retribusi dan pengelolaan 
pendapatan daerah lainnya yang sah berkaitan dengan 
pengelolaan parkir sesuai ketntuaan peraturan perundang- 
undangan;
melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan parkir;
melaksanakan pengawasan, pengendalian pengelolaan parkir, 
dan pembinaan petugas parkir;
melaksanakan ketatausahaan; dan
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja di 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.

Pasal 22

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

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Perparkiran 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.

b.

c.

f.

h.

1.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada unit 
kerjanya;
menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja 
dan pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas 
Subbagian Tata Usaha unit kerjanya;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada 
atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 
kepada bawahan;
menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, 
dan pengelolaan barang serta perencanaan dan pelaporan;
mengelola administrasi surat menyurat, pengarsipan, 
pemeliharaan dan rumah tangga kantor;
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.

BAB 111 .....
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23
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 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal pe:Senrf?l?tr 2012

^ BUPATI BOYOLALI, I
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SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 2012
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