
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi
Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5415);

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

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja
ditetapkan dengan peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati ten tang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perikanan.
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Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten KonaweKepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten

KonaweKepulauan;
3. Bupati adalah Bupati KonaweKepulauan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

KonaweKepulauan;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe

Kepulauan;
6. KepalaDinas adalah KepalaDinas Perhubungan Kabupaten

KonaweKepulauan;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat

UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau
kegiatan Teknis Penunjang tertentu LingkupDinas;

8. KelompokJabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

BAB I
KETENTUANUMUM

PERATURANBUPATI TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN
ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINASPERHUBUNGANKABUPATENKONAWEKEPULAUAN.

MEMUTUSKAN:

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten KonaweKepulauan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah
Kabupaten KonaweKepulauan Tahun 2016 Nomor 3)
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Pasal 5
(1) Dinas Perhubungan merupakan un sur pelaksana Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati mela1ui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

BABII!
KEDUDUKANDANSUSUNANORGANISASI

perundang- undangan.

intensitas penyelenggaraan Urusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
berdasarkan ketentuan peraturan

(3) Penentuan
Pemerintahan
dilaksanakan

Pasal 4
(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
(2) Penentuan tipe Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang
Perhubungan.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 3
Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 adalah Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 2
Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan bidang perhubungan diwadahi dalam bentuk
dinas.

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

BAB I!
BENTUK,NOMENKLATURDANTIPE

PERANGKATDAERAH
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Pasal 9
(1) Susunan organtsasi Dinas Perhubungan Kabupaten

KonaweKepulauan, terdiri atas :
a. KepalaDinas;
b. Sekretariat;
c. BidangPerhubungan Darat;
d. BidangAngkutanPerhubungan Laut dan Sungai;
e. Bidang Sarana dan Prasarana
f. Unit PelaksanaTeknisDinas;
g. KelompokJabatan Fungsional.

BagianKedua
Susunan Organisasi

Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal6, Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakandi bidang lalu lintas;
b. koordinasi pelaksanaan rencana dan program kegiatan di

bidang perhubungan kepada Bupati serta instansi dan
lembagalainnyayang terkait;

c. memimpin, mengawasi dan melakukan pembinaan umum
penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang
Perhubungan yang meliputi manajemen perhubungan darat
dan laut. Ketatausahaan serta urusan rumah tangga Dinas
Perhubungan sesuai standar prosedur yang ditetapkan
dengan peraturan perundang undangan serta kebijakan
Bupati;

d. pelaksanaan pembinaan teknis dan pembinaan organisasi
pelaksanaan rencana dan programdibidangperhubungan.

e. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap perkembangan
pelaksanaan programkegiatan di bidangperhubungan;

f. Melaksanakan pembinaan kelembagaandinas perhubungan
sampai pada tingkat bawah serta penginkatan kualitas
sumber dayamanusia di bidangperhubungan;

g. memberikan pertimbangan tehnis kepada Bupati tentang
langkah kebijaksanaan yang perlu dilakukan dalam
pembinaan dan pengembangan daerah di bidang
perhubungan;

h. menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah pelaksanaan program kegiatan di bidang
perhubungan;

1. melaksanakan tugas lain yang diberikanolehBupati.

Pasal6
Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada daerah di bidangperhubungan.
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Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. mengumpulkan bahan petunjuk tehnis penyelenggaraan

tugas dibidang ketatausahaan;
b. membuat konsep rencana dan program kegiatan operasioanl

jangka pendek, menengah dan jangka panjang dibidang
ketatausahaan;

c. menyusun pedoman dan petunjuk tehnis penyusunan
rencana dan program kegiatan operasional pengelolaan
Administrasi umum Dinas Perhubungan;

d. mengendalikan kegiatan ketatausahaan dengan memberikan
pedoman dan petunjuk tehnis pengelolaan administrasi
surat menyurat, administrasi keuangan, administrasi
kepegawaian dan pertanggungjawaban keuangan rutin dan
proyekj pembangunan;

e. melaksanakan urusan rumah tangga dinas meliputi
keprotokolan, keamanan, ketertiban, penyelenggaraan rapat
dan perjalanan dinas pegawai;

f. memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan
petunjuk tehnis serta melakukan penilaian terhadap

Pasal 11
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasall0
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina,
mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan
kebijakan dan program strategis, tata kerja dan
mengembangkan semua kegiatan Perhubungan serta
bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

BABIV
TUGASDANFUNGSI

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten
Konawe Kepulauan sebagaimana tercantum dalam
lampiran peraturan ini.
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(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas
melaksanakan melaksanakan koordinasi dan penyusunan
urusan umum dan kepegawaian, kerumahtanggaan,

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana
dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan
rencana, programdan pemberiandukungan administrasi di
bidang keuangan, memverifikasi dokumen pelaksanaan
anggaran dan pengelolaan barang milik negaraj barang
milik daerah serta pengelolaan kerumahtanggaan.evaluasi
anggaran serta pelaporanDinas Perhubungan.

Pasal14

(1) Sekretariat terdiri atas :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Sub BagianUmumdan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian sebagaimanadimaksud pada ayat (1),dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

perkembangantugas sub sub bagian;
g. membagi tugas kepada para kepala bidang dan sub bidang

dengan mendisposisi sesuai dengan permasalahan dan
bidang tugas masing masing agar tidak terjadi tumpeng
tindih dalampelaksanaan;

h. memberi petunjuk dan mengarahkan pada kepala bidang
dan sub bidang dengan menjelaskan pokok
permasalahannya dan pemecahannyaagar setiap tugas yang
diberikandapat diselesaikandengan baik;

1. mengevaluasi dan mengecek langsung tugas-tugas para
kepala bidang dan sub bidang agar dapat diketahui kendala
maupun hambatan dalam penyelesaian tugas serta
mengupayakanpemecahannya;

J. mengoreksi surat dan naskah dinas yang akan ditanda
tangan atasan agar tidak terjadi kesalahan
penandatanganan;

k. menyiapkan bahan petunjuk tehnis pembuatan produk
hukum yang berkaitan dengan tugas dibidangperhubungan;

1. menginventarisis permasalahan yang diperoleh dalam
pelaksanaan rencana dan program kegiatan di bidang
ketatausahaan serta menyiapkan bahan dan petunjuk
penyelesaianmasalah;

m.membuat laporan berkala hasil pelaksanaan tugas d bidang
ketatausahaan untuk bahan evaluasi atasan dan
pertanggungjawaban.
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Pasal18
(1) Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud

Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana

(2).Seksisebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
KepalaSeksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada KepalaBidangLaluLintas Jalan.

Pasal 17
(1) Bidang Pehubungan Darat terdiri atas :

a. SeksiRekayasaLaluLintas Jalan
b. Seksi Pengendaliandan PengawasanLaluLintas;
c. SeksiKeselamatanLalu Lintas dan AngkutanJalan

Pasal16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, Bidang Perhubungan Darat menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu

lintas jalan, angkutan jalan, terminal, pemaduan moda, dan
pengembangan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu
lintas jalan, angkutan jalan, terminal, pemaduan moda, dan
pengembangan;

c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu
lintas jalan, angkutan jalan, terminal, pemaduan moda, dan
pengembangan;dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal15
(1) Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang pelayanan angkutan Darat, manajemen dan
rekayasa lalulintas serta Pengendalian dan Pengawasan
LalulintasAngkutanDarat;

(2)Bidang Perhubungan Darat sebagaimana maksud pada
ayat (1),dipimpinoleh KepalaBidangyang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada KepalaDinas.

BagianKetiga
BidangPerhubungan Darat

kerjasama, hubungan masyarakat dan dokumentasi,
penataan organisasi, penyusunan peraturan perundang
undangan serta sistem informasipegawai.
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Pasal20
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19, Bidang Perhubungan Laut dan Sungai
menyelenggarakanfungsi :
a. pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk tehnis

pembinaandan pengembangan penyelenggaraan
pembangunan daerah di bidang perhubungan laut dan
sungai;

Pasal19
(1) Bidang Perhubungan Laut dan Sungai mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang Perhubungan Laut dan Sungai.

(2) Bidang Perhubungan Laut dan Sungai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada KepalaDinas.

BagianKeempat
BidangPerhubungan Laut dan Sungai

(3) Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf c,
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di
bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, audit dan
inspeksi keselarnatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten,
laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana,
fasilitasimanajemen dan penanganan keselamatan di jalan
kabupaten, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan
lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan
angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan serta
penegakan hukum oleh PPNS dibidang lalu lintas dan
angkutan jalan

(2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lintas Jalan
sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di
bidang pelaksanaan pengendalian dan pengawasan lalu
lintas jalan, dan persetujuan hasil analisis dampak lalu
lintas pada jalan kabupaten.

induk janngan Lalulintas Angkutan Jalan (LLAJ)
Kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan
kabupaten, pelaksanaan manajemen dan rekayasa
lalulintas untuk jaringan jalan kabupaten, dan penerapan
teknologiinformasidan komunikasi lalu lintas jalan.
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Pasal22
(1) Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan sebagaimana

dimaksud Pasal 21 ayat (1)huruf a, mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pe1aporandi bidang angkutan
laut dan kepelabuhanan

(2) Seksi Manajemen Rekayasa Keselamatan Angkutan Laut
dan Sungai sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1)huruf
b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

Pasal21
(1) Bidang Perhubungan Laut dan Sungai terdiri atas :

a. SeksiAngkutan Laut dan Kepelabuhanan;
b. Seksi Manajemen Rekayasa Keselamatan Angkutan Laut
dan Sungai;

c. Seksi Analisis dan Pengolahan Data Transportasi Laut
dan Sungai.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada KepalaAngkutan Jalan.

b. penyusunan rencana dan program kegiatan jangka pendek,
menengahdan jangka panjang pembinaan dan
pengembangan pembangunan daerah di bidang
perhubungan laut sungai;

c. perumusan pedoman dan petunjuk tehnis program kegiatan
pembinaan dan pengembangan daerah dibidang
perhubungan laut dan sungai dengan norma, standard an
prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang
undangan serta kebijakan Bupati;

d. pengkoordinasian perencanaan program kegiatan pembinaan
dan pengembangan pembangunan daerah dibidang
perhubungan laut dan sungai terhadap satuan kerja
dilingkungan Dinas Perhubungan serta kepada instansi dan
lembaga lainnya yang terkait;

e. pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pembinaan tehnis
penyelenggaraan kegiatan dibidang perhubungan laut dan
sungai;

f. pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan program
kegiatan dibidang perhubungan laut dan sungai serta
mengambilkebijakan penye1esaianmasalah;

g. penginventarisasian permasalahan yang diperoleh dalam
melaksanakan program dibidang perhubungan laut dan
sungai serta mengambilkebijakan penyelesaian masalah;

h. pelaksanaan program dibidang perhubungan laut dan
Sungai untuk bahan evaruasi atasan dan pertanggungj
awaban pelaksanaan tugas;

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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pedoman dan petunjuk tehnis
pengembangan penyelenggaraan
di bidang Sarana dan Prasarana

menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan bahan,

pembinaan dan
pembangunan daerah
Perhubungan;

b. penyusunan rencana dan program kegiatan jangka pendek,
menengah dan jangka panjang pembinaan dan
pengembangan pembangunan daerah di bidang Sarana dan
prasarana perhubungan;

c. perumusan pedoman dan petunjuk tehnis program kegiatan
pengembangan dan pemeliharaan dibidang Sarana dan
Prasarana Perhubungan dengan norma, standar dan
prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang
undangan serta kebijakan Bupati;

d. pelaksanaan koordinasi perencanaan program kegiatan
pengembangandan pemeliharaan dibidang Sarana dan
Prasarana Perhubungan terhadap satuan kerja dilingkungan
Dinas Perhubungan serta kepada instansi dan lembaga
lainnya yang terkait;

e. pelaporan hasil pelaksanaan program dibidang
pengawasandan operasional LLAJ untuk bahan evaluasi
atasan danpertanggugiawaban pelaksanaan tugas;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pasal24
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, Bidang Pelabuhan dan angkutan pelayaran

Pasal23
(1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan program, kebijakan,
pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana
dan prasarana perhubungan.

(2) Bidang Sarana dan Prasarana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Bidang Sarana dan Prasarana

(3) Seksi Analsis dan Pengolahan Data Transportasi Laut dan
Sungai sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c,
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan
dibidang analisis dan pengolahan data transportasi laut
dan sungai.

perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan
pelaporan di bidang manajemen rekayasa keselamatan
angkutan laut dan sungai.

- 10 -



Pasal27
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pe1aksana

teknis dinas secara operasional di lapangan.
(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada KepalaDinas.
(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha

dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi
serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sete1ahdikonsultasikan
secara tertulis kepada Gubemur selaku wakil Pemerintah
Pusat.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

(3)Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di
bidang kelaikan dan keselamatan transportasi darat, laut
dan sungai.

(2)Seksi Perparkiran dan Terminal mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
perparkiran dan terminal.

Pasal26
(1) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan program dan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana lalulintas darat, laut
dan sungai.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada KepalaBidang Sarana dan Prasarana.

Pasal25
(1) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas :

a. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana;

b. Seksi Perparkiran dan Terminal;
c. Seksi Kelaikandan Keselamatan Transportasi.

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Pasal31
KepalaDinas wajibmengawasipelaksanaan tugas bawahannya
masing-masingdan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-Iangkahyang diperlukan sesuai ketentuan perundang
undangan yang berlaku.

satuan orgamsasi dilingkungan
wajib melaksanakan pengawasan

. .masmg-masmg.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris

dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing
masmg,

(3) Setiap pemimpm
Pemerintah Provinsi
melekat.

Pasal30
(1) Dalammelaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi

dan kelompoktenaga fungsionalwajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan
instansi lain diluar PemerintahDaerah sesuai dengan tugas

BABV
TATAKERJA

Pasal 29
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal28
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
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Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing
masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Provinsi dapat
mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada
pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal39

Pasal38
(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris

melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana
Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang
membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala
Dinas.

Pasal37
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat
berkala.

Pasal36
Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Pasal35
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal34
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub BagianjKepala Seksi
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab
pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Pasal33
Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
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Pasal41
Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati
KonaweKepulauan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Tugas Pokokdan Fungsi Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan dan ketentuan lain yang bertentangan
dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABXI
PENUTUP

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam
jabatan struktural dilingkungan Dinas Perikanan
Kabupaten Konawe Kepulauan, berpedoman pada
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan
pimpinan tinggipratama.

(4) Sekretaris lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IlIa
atau jabatan administrator.

(5)KepalaBidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon Illb
atau jabatan administrator.

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas
merupakan jabatan eselon IVaatau jabatan pengawas.

(7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat
eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala
Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten
ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang
ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal40

BABVI
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN

PEMBERHENTIANDALAMJABATAN
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BERITADAERAHKABUPATENKONAWEKEPULAUAN
TAHUN2016 NOMOR :tg

SEKRETARISDAERAH,

Diundangkan di Langara
pada tanggal "a Desember 2016

BUPATIKONAWEKEPULAUAN,

Ditetapkan di Langara
pada tanggal U Desember 2016r -

PARAF KOORDINASI
JABATAN PAJ(AF

1.SEKDA /1\,
2. ASISTEN ADM. UMUM .';1.
3. DINAS/BADAN/KANTOR ...r-
4.BAGIAN 1"

Pasal42
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
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BUPATI KONAWE KEPULAUAN,- -
PARAF KOORDINASI
JABATAN P.ARAF

1.SEKDA ~
2. ASISTEN ADM. UMUM ,y-
3. DINAS/BADAN/KANTOR "'
4.BAGIAN L

KEPALA
DINAS

.
I

I SEKRBTARlS

I
KELOMPOK JABATAB I JFUNGSIONAL SVBBAGIAN SVBBAGIAN
I I I I I PERElICAKAAX, UMUKDAB
I I 1 I I KEUAIfGAK DAIf KEPEGAWAIAB

BVALUASl

J I I
BlDANG .BlDA.NG BlDANG

PERHUBUNGAB DARAT PERHUBUNGAB !.AUT DAB SARANA DAN PRASARANASUNGAI

I I I

SlUCSI SlUCSI SBKSI
MABAJEMEN DAB ABGKOTAB !.AUT DAB PEl'fGEIIBA1fGAK DAIIf- KEPELAB'UBABABREKAYASA LALU PEMELIRARAAlf SARAIIA

LINTAS PRASARAlfA

SlUCSI SBKSI
PENGENDALIAB DAB IllANAJEIIEl'f REKAYASA, SlUCSI

KESELAMATAII PERPARKIRAlI DAB
f- PENGAWASAB - LALULIRTAS LAUT DAII TERMINAL

LALULINTAS 8Ul1GA1

SBKSI
SBKSI ABALISIS DAB SBKSI

KESELAMATAB - PENGOLAHAlf DATA KELAIKA1'f DAIf
LALULINTAS DAB TRANBPORTASI !.AUT KESELAIIlATAIf
ABGKOTAB JALAB DABSUNGAI TRAX8PORTABI

UPl'D

-

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

LAMPlRAN: PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR ~ TAHUN 2016
TANGGAL: 'J.I Pe:rc.""',w. h lb
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