
BUPATI LAMPUNG SELATAN
 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURANB~~TILAMPUNGSELATAN 
NOMOR TAHUN 2015 

TENTANG 

RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
 
PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Mcnimbang: a.	 bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung SeJatan Tahun 2015 Nomor 1, 
Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 1). dipandang perlu mengatur rincian tugas jabatan 
Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Selatan; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud 
dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang 
I~incian Tugas .iabatan, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 
Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Selatan; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkal II termasuk Kola Praja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821 ); 

2.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
I~('uangan ,1I1lUra Pemcrintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T'ah un 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

3.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Pcraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Ta h un 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5234); 

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



, 
, 

5.	 Unclang-Undung Nornor 23 Tahun 2014 len tang Pernerintahan 
Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nornor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587); 

6.	 Pera tura n Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 57 Tahun 2007 
ten tang Pe tunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah; 

8.	 Pcra luran Dacrah Kabupatcn Lampung Sela tan Nomor 06 
Ta h un 2008 Pcmbentukan Orga nisasi dan Tala Kerja 
Pcrangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagairnana 
telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupalen Lampung Selatan Nornor 1 Tahun 20 IS (Lcrnbaran 
Dae rah Kabupaten Lampung Se lata n Tahun 2015 Nomor 1, 
Tarnbahuu Lernbaran Dacrah Kabupaten Larnpung Se lalan 
Nornor I). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan	 PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN, 
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN 
PASAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PasaI 1 

Dalam Peraturan ini yang dirnaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah 
Kabu paten Lampung Selatan. 

3.	 Bupati adalah Bupati Larnpung Selatan. 

4,	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Oaerah Kabupaten 
Larnpung Selatan. 

5.	 Dina s adulah Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten 
Lampung Sclatan. 

6.	 Kcpal.i Dinus adaluh Kopala Dinas Perdagangan dan Pasar 
Kabupatcn Lampung Selutan. 

7.	 Unit Pelaksana Tcknis yang sclanjumya disingkat UPT 
adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan dan 
Pasar Kabupateri Lampung Selatan. 

8.	 .Jabatan Fungsional Umurn yang selanjutnya disingkaL 
,JFU adalah .Jaba tari Funsional Umum pada Oinas 
Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Selatan. 

,
 



BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI f 

Pasal 2 

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Pasar terdiri dari : 

a.	 Kepala Dinas; 

b.	 Sckrctariat, membawahi 

1.	 Subbag Umum dan Kepegawaian; 

2.	 Subbag Perencanaan; dan 

3.	 Subbag Keuangan. 

c.	 Bidang Perdagangan, membawahi : 

1.	 Scksi Pcngembangan Usa ha Perdaganga n; 

2.	 Scksi Pengadaan dan Penyaluran; dan 

3.	 Scksi Pcngembangan Sarana Perdagangan. 

d.	 Bidang Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen, membawahi : 

1.	 Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologiar.; 

2.	 Sck si Pcrigawasan Standarisasi dan Mut u; dan 

3.	 Seksi Korrs ultasi dan Advokasi Perlindungan Konsumen. 

e.	 Bidang Pasar, membawahi : 

1.	 Seksi Pengembangan Pasar; 

2.	 Seksi Pemeliharaan Keterriban Pasar; dun 

3.	 Seksi Pendapatan, 

l.	 Unit Pc-lak su na Tckrii s; dan 

g.	 Kclornpok jabatan fungsional. 

BAB III
 
RINCIAN TUGAS JABATAN
 

Bagian Kesatu
 
Kepala Dinas
 

Pasal 3 

Tugas pokok Kepala Dinas adalah memimpin Dinas sesuai dengan tugas Pokok
 
dan Fungs: Din a s, melaksanakan pernbinaan terhadap aparatur agar
 
pelaksanaan tugas dapat berdaya-guna dan berhasil-guna, melaksanakan
 
kerjasarna dan koordinasi dibidang perdagangan dan pasar dengan instansi
 
pernerintah dan organisasi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan
 
perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas dibidang
 
perdagangan dan pasar.
 

Pasal 4 

Un tuk menvcleriggarakun i ugas pokok scbagairnana dimaksud dalarn Pasal 3
 
rincian tugas, Kepala Dinas adalah sebagai berikut :
 

a.	 mcrnpersiapkan program dan kebijakan teknis dibidang perdagangan dan
 
pasnr dalam rangka pericapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok,
 
[ungs: dan kewcriangan Dinas;
 



I 

b.	 rnernirnpin , membina, mengoordinasikan, mernantau dan mengendalikan 
pclaksanaan program dan kebijaksanaan teknis dibidang perdagangan dan 
pasar agar sesuai pcrcncanaan yang tclah ditenrukan; 

e.	 mengoordinasikan pclaksanaan tugas dengan Dinas lnstansi terkait dalam 
Bidang Perdagangan dan Pasar agar terjadi kesamaan persepsi dan 

kesatuan langkah dan gerak dalam pelaksanaan pembangunan; 

d.	 mempelajari pcraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
perdagangan dan pasar sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; 

c.	 mcmbagi u a bis vuga s Dinas dibidang tckrus dun a d rnin iat rasi kepad a 
buwa hun , agar sctiap aparatur yang beruda dilingkungan Dinas
 

mcmpunyai d,1I1 memaharni beban tugas dan tanggung jawab rnasing

masing;
 

f.	 member: petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada 
bawana n ten tang pelaksanaun i.ugas, u ntuk menghindari terjad inya 
pcnyimpangan dalam pclaksanaan tugas; 

g.	 memberikan usulan dan pertimbangan kepada at.asan ten tang Iangkah
langkah dan kebijakan yang akan diambil dibidang perdagangan dan pasar ; 

h.	 me nilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari 

bawahan; 

I.	 mc-rn b uu t la poru n kcpadu utu sa n scbagai masukan u ni.uk dijadikan bahan
 
pcrtimbangun lcbir: lanjut; dan
 

J.	 melaksanakan rugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelanearan pelaksanaan tugas. 

Bagian Kedua
 

Sekretaris
 

Pasal 5
 

Tugas pokok Sekretaris adalah melakukan koordinasi penyusunan program
 
dan rencana kerja Dinas dibidang pengelolaan urusan umum , rumah tangga,
 
surat menvurru , kcpcgawaian dan pcrlcrigkupun scrta me ngclola adrni nist.ra si
 

urusan kouungan Di na s , scsua: dcrigari pernt uran pcrund a ngvu nd a nga n yang
 
berlaku unt.uk ke lancaran peJaksanaar. tugas.
 

Pasal 6 

Untuk rncnvclcnggurakan tugas po kok scbaga imana dimaksud dalam Pa sa l ") 
r-inc iun tUgdS, ~C'krcl.aris adutan scbagai bc rik ut : 

a.	 mcluksanakan koordinasi dengan scluruh Bidang dalarn rangka
 
pcnyus unan program kerja Dinas sebagai pedoman penyusunan Anggaran
 
Pendapatan dan Belanja Dinas, serta rencana kerja Sekretariat untuk
 
dijadikan bahan aeuan dalam pelaksanaan tugas;
 

b.	 memimpin, mengarahkan serta mernantau bawahan dalam melaksariakan
 
tugas di bidang ketatausahuun, agar dapat terlaksa nu program dan
 
rericana kerja yang telah disusun;
 

e.	 mcngclola urusan umum, rumah tangga, adrnmistrasi surat menyurat dan
 
kcarsipan, aormnrstrasi kepegawaian dan adrninistrasi perlengkapan Dinas;
 



d.	 mengelola adminisirasi kepegawaian Dinas yang meliputi usulan kenaikan 
pangkal, mutasi jabalan, keriaikan gaji berkala , proses pemberian surat 
cuti, usulan pensiun serta usulan pemberian sanksi maupun penghargaan 
pada pegawai dilingkungan Dinas; 

e.	 rnengelola administrasi keuangan Dinas yang meliputi penyusunan 
anggaran Dinas, pembukuan, pertanggungjawaban serta penyusunan 
laporan keuangan Dinas; 

f.	 mcrnpclajari pe raturan perundang-undangan yang berh ubungan cJengan 
Diria s sert.a peraturan perundang-undangan yang berhuburigan clengan 
ketatausahaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat; 

g.	 rne rn bn gj h a bi s t ugas pada Sekretariat kepacla bawahan, agar sciiap 
aparat ur yang ucla memahami rugas dan tanggung jawab masing-rnasing; 

h.	 mc-nc-rima mempelajari luporan clan saran dari bawahan sebagai masukan 
untuk clijadikan bahan dalu m menyusun program clan rencana kerja 
selanjutnya ; 

1.	 mernbina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu 
mclaksaria ka n l ugas seca ra berdaya-guna dan berhasil-guna; 

J.	 mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk penyempurnaan hasil kerja lcbih 
Ianj L1l; 

k.	 rnelakukan kerja sarna dengan unit kerja yang ada dalam pelaksanaan 
kegiatan Dinas guna menunjang kelanearan pelaksanaan tugas; 

I.	 membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai pertanggung jawaban kerja 
dan masukan untuk dijadikan bahan dalarn menyusun program dan 
renca na kerja Dinas Icbih lanjut; dan 

m	 rnclaksanakan t.ugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, untuk 
kelancaran pelaksanaan iugas. 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasa17 

Tugas pokok Kopala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah 
melaksanakan sebagian tugas dibidang surat-menyurat, kearsipan, 
perbekalan. peralatan dan perawatan, kepegawaian, hubungan masyarakat, 
dokumentasi, keamanan dan ketertiban dalam lingkungan dinas, 
keolahragaan, ketatalaksanaan, urusan rumah tangga lainnya. 

Pasa18 

Umuk mcnvclcnggarakan tugas pokok scbaga imanu dirnaksud daiarn Pasal 7, 
rincia n \ugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kcpegawaian adalah sebagai 
beriku t : 

a.	 rnclakukan sinkronisasi dan korelasi kcrja dengan unit kerja iainnya di 
lingkungan Sekretariat, dalarn rangka penyusunan program kerja Sub 
Bagian Umum dan Kepegawa ia n se bagai pedornari dalarn pela ksariaa n 
tugas; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Sub Bagian Umum 
pernecahan masalah; 

dan Kcpcgawaian dan menyusun bahan urituk 

c. mclaksariakan pcna taan adrninistrasi 
mempermudah proses lebih lanjut; 

surat-menyurat untuk 



d. rne-mber ikarr pelayanan kepada masyarakal dalam hal urusan kedinasan; 

e mcnyiapkan dan rncmantau pcnycdiaa n tcmpat dan kelengkapannya untuk 
kepcrluan pc.ak sanaan rapat zpertcmuan dinas: 

f. rncngurnpulkan bahan pcnyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan 
perbekalan, peralatan dan perawatan termasuk periyiapan, penggunaan 
dan penghapusan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas; 

g. mclakukan bahan 
Kcpala Dinas; 

penyusunan jadwal aeara dan administrasi kegiatan 

h. membina kegiatan keolahragaan, 
kctatalaksanaan lingkungan Dinas; 

ketert i ban, kehurnasan dan 

rnelakukan penelaahan dan pelayanan kepustakaan Dinas; 

J mcneari, mengumpulkan, rnerigriirnpu n , mcnyusun serta menyajikan data 
dun infor masi yang berhubungan dengan Bidang Kepegawaian; 

k. mcnvclcsui kan mu sala h ke pcguwaian 

pangkat, usulan mutasi jabatan, 
proses pernberian surat cuti, proses 
sanksi atas pelanggaran peraturan 

rnc-nvin p kan bu h a n du lurn ra ngka 

yang me liputi usulan kenaikan 
pcnyelesaian kcriaikan gaji berkala, 
usuJan pensiun serta pernberian 
kepegawaian; 

I.	 mcngurnpulkan, menyusun dan mengolah data bahan penyusunan 
pecloman clan pe tunjuk leknis pcmbinaan clan periataan si stern, rnctocle 
dan proscdu r kcrja serta pendayagunaan aparatur; 

m.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kehurnasan 
dan layanan informasi, baik melalui media cetak rnaupun media 
clcktrontka; 

n.	 rncmimpin, rncrigaruhkan dan memotivasi aparat.ur clFU dilingkungan Sub 
Bagian UnlUJ11 d~Jn KC'pegn\\'ainn •.1getr dapal mcraksanakan lugns sr-ca r a 
bcrtiava-guna dan berbasil-gunu; 

o.	 mcmbagi habis lugas Bagian Umum dan Kepegawaian kepada aparatur 
JFU se bagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawab masing-masing; 

p.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun ·data dari bawahan sehagai 
bahan untuk rncrnbuat laporan pclaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
rnasukan dalam penyusurian program lebih lanjut; dan 

q.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Sub Bagian Perencanaan 

Pasal9 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan adaiah melaksanakan sebagian 
tugas dibidang percncanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
sertu pcnyusunan laporan Dinas. 

Pasal10 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud daJam Pasal 9, 
rinciar. tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut : 



3. sinkronisasi dan	 clengan unit dimc-In k uka n	 korelasi kerja kerja lainnya 

lingkungan Sckrctaria t dalam rungku penyusunan program kerja Din as
 
scbagai pcdornan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dinas, serta rencana
 
kerja pada Sekretariat untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksariaan
 
t uga s:
 

b.	 menginventarisasi pemasalahan-pcrnasalahan yang berhubungan dengan 
bidang tugas Sub Bagian Pereneanaan dan menyusun bahan urituk 
pcrnecahan ma sa lu hnya ; 

c.	 rncngumpulkan data untuk bahan penyusunan rencana kegiatan dinas 
baik bulanan , iriwulan maupun tahunan; 

d.	 rnernpelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
perdagangan dan pasar serta peraturan perundang-undangan yang 
bcrhubungan dengan pcrnbinaan program sebagai landasan dalam 
pclaksanaan tugus Bidang Pereneanaan; 

c.	 mcncrirna dan menyusun pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dari 
Bidang-Bidang dilingkungan Dinas; 

r.	 mernbuat laporan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sebagai 
masukan untuk dijadikan bahan dalarn menyusun program kerja Dinas 
lebin lanjut; ,

g.	 mengumpulkan ba hari penyusunan rencana kebutuhan sarana dan
 
prasarana dan perbekalan dilingkungan Dinas;
 

h.	 mengatur dan mengurus peralatan dan perawatan barang-barang
 
inventaris dilingkungan Dinas;
 

I.	 rnelakukan pencatatan dan mernpersiapkan usulan penghapusan barang

barang inveruaris dilingkurigar, Dinas;
 

J.	 rnernunpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur ,JrU sebagai bawahan, 
agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-gunu; 

k.	 rncmbagi habis tugas Sub Bagian Perencanaan kepada bawahan , agar
 
i urnbuh rasa tunggung jawab rnasmg-rnusing;
 

1.	 rncllgl.lrnpulkun, mcnghimpun dan mcnyusun data dari bawahan ~;cbagai
 

bun-m urnuk mcmbuut laporun pclaksanuan tugas kcpada at.asan, sebagai
 
ruasukun dalam penyusunan program lebih lanjur:
 

rn.	 melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada, guna meriunjang
 
kelancaran pe laksanaan tugas;
 

n.	 mcngcvaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

o.	 mcla ksn rmku n rugus kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan u nt uk
 
kelancaran tugas.
 

Kepala Sub Bagian Keuangan 

Pasal 11 

Tugas Pokok Kcpala Sub Bagian Kcuangan adalah rnclaksana kan scbugian
 
Lugas Sekretariat dibidang administrasi keuangan meliputi penyusunan
 
anggaran dinas, pernbukuan dan pertanggungjawaban serta laporan
 
ke uangan.
 

Pasal12 

Untuk menvelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirriaksud dalam Pasal 11
 
rincian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
 



-,
 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja 
dilingkungan Sekretariat dalam penyusunan program kerja Sub 
Keuarigan sebagai pcdornan dalarn pelaksanaan t ugas; 

lainnya 
Bagian 

h. rnc-ngi nvr-n t.a ri sa s i pcrmasalahan yang bcrbubi.inga n dengan bidang 
Sub Bagian Kc uarigan serta menyiapkan langkah pernecahannya; 

i ugas 

c. mcmpclajari petunjuk Leknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
scrta menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dinas; 

d. rncnyi.ipkan bahan pcnyusLlllnll rcricana kcbuLuhan keuangan Dirias: 

e. rncnyiapkan bahan dalarn rangka penyusunan perubahan anggaran Dinas; 

r. melakukan administrasi pembukuan secara sistematis dan kroriologi s 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
untuk mernudahkan kontrol terhadap penggunaan keuangan Dinas; 

g. mcmimpin, mengarahkan dan mernotivasi aparatur JFU sebagai bawahan, 
agar dapat mcluksanakan t ugas scca ra bcrdaya-guna dan bcrhasilguna: 

h. mcrnbagi habis tugas Sub Bagian Kcuangan 
turnbuh rasa tanggung jawab masing-masing; 

kepada bawahan, agar 

I. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dad bawahan sebagai 
bahan untuk rncrnbuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasari, sebagai 
masukan dalam penyusunan program lcbih lanjut; 

J. rnclak uka n kcrjasama dcngan 
kelancaran pclaksanaan tugas: 

uniL kcrja yang ada 
, 

guna mcnunjang" 
k. mcngevaluasi haail pelaksanaan tugas bawahan; 

1.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

m.	 melaksariakan tugas kedinasan lainnya yang diberikun oleh atasan unt uk 
kelancaraari pelaksanaan tugas. 

Bagian Ketiga 

Kepala Bidang Perdagangan 

Pasal 13 

Tugas puk ok Kcpula Bidang Perdagangan adarah melakukan koordinasi 
penyusunan program kerja Dinas dibidang perdagarigan. 

Pasal 14 

UnLuk menyelenggarakan Lugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
Kepala Bidu ng Perdagangan ad a la h sebagai bcrikut : 

a.	 melaksanalcan koordina si dengan selurun Bidang dan Sekretariat dala m 
rarigka penyusunan program kerja Dinas sebagai pedoman penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, serta rencana kerja pada Bidang 
Perdagangan un Luk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. mcrni m pi n, mengarahkan serta rncma n tuu bawahan dalam melaksanakan 
pCfTnGI11'.wn, monitoring dan evaruasi clibidang perdagangan, agar 
pclaks.mnan tugas dapat berjula n sesuai dengan program dan rencana kerja 
yang Lelah disusun; 



" 

c.	 mernpelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
Perdagangan dan Pasar serta peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Bidang Perdagangan, sebagai landasan dalam 
pelaksanaan tugas; 

d.	 menyiapkan data, mernfasilitasi kerjasama dan banruan serta mengevaluasi 
kegiatan dibidang pengernbangan usaha perdagangan; 

e.	 menyiapkan data, memfasilitasi kerja sarna dan bantuan serta mengevaluasi 
kegiatan dibidang pengembangan sarana perdagangan; 

f.	 menyiapkan perericanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 
penyuluhan dan pengawasan dibidang usaha dan sarana perdagangan; 

g.	 membagi habis tugas pada Bidang Perdagangan kepada bawahan, agar 
setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawab rnasing
masing; 

h.	 menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan 
untuk dijadikan bahan dalarn menyusun program kerja selanjutnya; 

l.	 membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksnnakan 
tugas sccara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

J.	 mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil 
kerja lebih lanjut; 

k.	 melakukan kerjasarna derigan unit kerja yang ada guna mcnunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

l.	 membuat laporan kepada Kepala Dinas scbagai pertanggungjawaban kerja 
dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan 
rencana kerja Dinas lebih lanjut; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
ke1ancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan 

Pasal 15 

Tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan dibidang pengembangan 
usaha perdagangan. 

Pasal 16 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 
rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan adalah scbagai 
berikut: 

a. rnelakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Perdagangan dalam rangka penyusunan program dan 
rencana kerja Seksi Pengernbangan Usaha Perdagangan untuk dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan dan menyusun bahan untuk 
pernccahan masalahnya; 

c. mengumpulkan dan menyiapkan data sektor perdagangan kepada 
pirnpinan ataupun instansi lain, khusu snya dibidang usaha perdagangan; 

d. menyiapkan bahan pernbinaan 
pengernbangan usaha perdagangan: 

dan bimbingan dalam rangka 



e.	 menyiapkan bahan [asilitasi kerja sarna dan bantuan dalam rangka 
pengembangan usaha perdagangan an tara pelaku usaha clengan 
pemerintah daerah, "wasta, dan lembaga-Iembaga lain; 

I.	 meriyiapka n bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan 
usaha perdagangan sebagai bahan pertirnbangan pimpinan lebih lanjut; 

g.	 memimpin, mengarahkan dan rnernotivasi aparatur JPU dilingkungan Seksi 
Pengembangan Usaha Perdagangan agar dapat melaksanakan tugas secara 
bcrdava-guna dan bcrhasil-guna; 

h.	 membagi habis tugas Seksi Pengembungan Usaha Perdagangan kepada 
aparatur JFU sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggung jawab masing-masing; 

i.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kcrja clan sebagai masukan dalarn penyusunan program dan rencana kerja 
lcbih lanjut; 

J.	 mcngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

k.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kclancara n pelaksanaan tugas 

Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran 

Pasal 17 

Tugas pokok Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran adalah melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Perclagangan dibidang pengadaan dan penyaluran. 

Pasal 18 
I 

Untuk mcnyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 17, 
rineian tugas Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan Sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja \ainnya 
dilingkungan Bidang Perdagangan dalam rangka penyusunan program dan 
rcncana kerja Seksi Pengadaan clan Penya!uran untuk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan tugas: 

b.	 mcnginventarisasi perrnasalahan yang berhubungan dengan bidang tugus 
Seksi Pcngadaan dan Penyaluran dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masaiahnya; 

e.	 mcnyiapkan baban bimbingan teknis pengadaan dan penyaluran barang
barang kebutuhan pokok dan penting; 

d.	 mr-nyiapkan bahan bimbingan teknis pengadaan dan penyaluran bahan 
baku clan bahan pokok lairmya; 

e.	 melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian barang-barang 
kebutuhan pokok dan penting, bahan baku dan bahan pokok lainnya; 

f.	 meningkatkan kerjasarna dengan dunia usaha dibidang pengadaan dan 
pcnyaluran barang kebutuhan pokok dan penting , bahan baku dan bahan 
pokok lainnya; 

g.	 mcmimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JPU dilingkungan Seksi 
Pcngadaan dan Penyaluran agar dapat melaksanakan tugas secara 
bcrdaya-guria dan berhasil-guna: 

h.	 m.-rnbagi habis tugas Seksi Pengadaan dan Penyaluran kepada aparatur 
JPU scbagai bawahannya agar setiap personil mernaharni tugas dan 
tanggu ng jawnb masing-masing; 



"
 

I.	 rnengurnpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk mernbuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kcrja dan sebagai masukan dalam pcnyusunan program dan rencana kcrja 
lebih lanjut; 

J.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyernpurnaan 
hasil kcrja lebih lanjut; dan 

k.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh aiasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan
 

Pasal 19
 

Tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan dibidang pengembangan 
sarana perdagangan. 

Pasal 20 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 
rincian tugas Kepala Seksi Pengernbangan Sarana Perdagangan adalah sebagai 
berikut: 

a.	 melakukan Sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Perdagangan dalam rangka penyusunan program dan 
rencana kerja Seksi Pengernbangan Sarana Perdagangan u n tuk dijadikan 
pedoman dalam pelaksariaan tugas; 

b.	 menginventarisasi perrnasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Pengernbangan Sarana Perdagangan dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masalahnya; 

c.	 mengurnpulkan dan rncnyiapkan data sektor perdagangan kepada 
pimpinan ataupun instansi lain, khususnya dibidang pengcmbangan 
sarana perdagangan; 

d.	 menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan dalam rangka 
pengembangan sarana perdagangan; 

e.	 menyiapkan bahan Iasilitasi k,rjasama dan bantuan dalam rungka 
pengembangan sarana perdagangan an tara pelaku usaha dcngan 
pemerintah daerah, swasta, dan lembaga-lembaga lain. 

f.	 menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang 
pengernbangan sarana perdagangan sebagai bahan pertimbangan pimpinan 
lebih lanjut; 

g.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 
Pengembangan Sarana Perdagangan agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

h.	 membagi habis tugas Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan kcpada 
aparatur JPU sebagai bawahannya agar sctiap personil mernanarni tugas 
dan tanggung jawab masing-masing; 

I.	 mcngumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan re ncaria kcrja 
lebih lanjut; 

J.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

k.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 



·' 

Bagian Keempat
 
Kepala Bidang Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen
 

Pasal 21
 

Tugas pokok Kepala Bidang Kernetrologian dan Perlindungan Konsurneri 
adalah rnclakukan koordinasi penyusurian program kcrja Dinas dibidang 
kcmctrologian dan pcrlindungan konsumen. 

Pasal 22 

Untuk menyclcnggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud dalam Pasa121, 
rincian lugas Kepala Bidang Kernetrologian dan Perlindungan Konsumen 
adalah sebaga i berikut : 

a.	 mclaksanakan koordin asi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat dalarn 
rangka pcnyus una n program kerja Dinus sebagai pedoman pe nvu s urie n 
Anggarun Pendapatan dan Bclanja Dinas, serta rencaria kerja pacta Bidang 
Kcmcirologian dan Perlindungan Konsumen untuk dijadikan aeuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

b.	 mernirnpin , mengarahkan serta memantau bawahan dalam rnelaksanakan 
tugas dibidang percncanaan, monitoring dan evaluasi dibidang 
kcmcuologian dan perlindungan konsumen, agar pelaksanaan t uga s dapal 
berjahw sesua i dengan program dan re.ncaria kerja yang telah di susim: 

c.	 mvnyuxur: program, pcrcncanaan, pclaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
kegialan dibidang pengawasan dan penyuluhan kemetrologian; 

d.	 rncnyusun program, perencanaan , pelaksanaa.t, evaluasi dan peJaporan 
kegiatan dibidang pengawasan standarisasi dan mulu; 

c.	 mcnyusun program, pcrencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
kcgiatan dibidang korisuttasi dan advokasi perlindur-gan konsumen; 

r.	 mcrnpelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
Bidang Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen sebagai landasan 
dalam pelaksanaan tugas; 

g.	 mcrnbagi habis tugas pada Bidang Kemctrologian dan Perlindungan 

Konsurncn kepada bawahan. agar sctiap aparatur yang ada mernnharni 
tugas clan i anggung jawed) masing-rnusing; 

h.	 mcncrima, rnempclajari laporan dan sa ra n duri bawahan sebagai masukan 
u nt uk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

1.	 mcrribina dan rnernberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan 
luga~secara berdaya-guna dan berhasil-gunn; 

J.	 mcngcvaluusi husil kcrja bawahu n seb"gai bahan pr-nvcmpurna..n ha sil 
kerja lebih lanjut; 

k.	 mclakukan kerjasarna dengan unit kerja yang ada guna menunjarig 
kelancaran pclaksanaan tugas; 

1.	 mcmbuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban kerja 
dan masukan untuk dijadikan bahan dalarn rnenyusun program dan 
rencana kerja Dina s lebih lanjur: dan 

m	 mclaksunakan i ugas kcd inusa n lainnya vang dibcrikan oleh atasan unr uk 
kclancaran pelaksanaan tugas, 



Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian 

Pasal 23 

Tugas pokok Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian adalah 
melaksanakan sebagai tugas Bidang Kemetrologian dan Perlindungan 
Konsumen dibidang pengawasan dan penyuluhan kemetrologian . 

Pasal 24 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 
rincian tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian adalah 
sebagai berikut : 

a. mdakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Kemetrologian dan Perlindungan Konsumcn dalam 
rangka penyusunan rencana program kerja Seksi Pengawa san dan 
Penyuluhan Kemetrologian untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 

tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian dan menyusun bahan 
untuk pemecahan masalahnya; 

c. menyusun bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan alat-alat 
ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang dalarn keadaan 
terbungkus; 

d. melaksanakan pengawasan dan penyuluhan alat-alat ukur, takar, Limbang 
dan perlengkapaanya serta barang dalam keadaan terbungkus, bahan dan 
mcmberikan penyuluhan dibidang kemetrologian kepada masyarakat; 

e. melaksanakan penyidikan terhadap pelaku pidana Undang-Undang tentang 
Metrologi Legal (UUML); 

f. melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksanaan 
provinsi dalam setiap pelaksanaan tera ulang; 

Teknis Dinas (UPTD) 

g. 

, 
h. membagi habis tugas Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian 

kepada aparatur JFU sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami 
memahami tugas dan tanggung jawab masing-rnasing: 

memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 

Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian agar dapat rnelaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

i. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan untuk rnembuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

J.	 rnengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyernpurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

k.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas, 



Kepala Seksi Pengawasan Standarisasi dan Mutu
 

Pasa125
 

Tugas pokok Kopala Seksi Pengawasan Standarisasi dan Mutu adalah 
rnelaksanakan sebagian tugas Bidang Kernetrologian dan Perlindungan 
Konsumen dibidang pengawasan standarisasi dan mutu. 

Pasal 26 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 25, 
rincian tugas Kepala Seksi Pengawasan Standarisasi dan Mutu adalah sebagai 
brrikur : 

a.	 melakukan si n kroni saai dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnva 
dilingkungan Bidang Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen dalam 

rangku penyusunan rencana program kerja Seksi Pengawasan Standarisasi 

dun Mutu untuk dijadika n pedoman dalarn pelaksariaan tugas; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 

Scksi Pengawasan Standarisasi dan Mutu dan rnenyusun bahan untuk 
pemecahan masalah nya; 

e.	 menyusun rc ncana kegiatan standarisasi dalam rangka pengawasan 
stundar nasional; 

d.	 mcnyusun bahan konscp pengawasan standarisasi dan mutu procluk; 

e.	 mernbuat jadwal dan konscp koordinasi acuan standarisasi dan mutu 
produk serta pcndaiaan kornoditus: 

r.	 mcluksunukan peridataan tcrhadap kornoditas prod uk yang bercdar 

dimasyara kat; 

g,	 mengolah data hasil pengawasan dilapangan; 

h.	 mernirnpin, rncngarahkan dan mernotivasi aparatur JF'U dilingkungan 
Seksi Pengawasan Standarisasi dan Mutu agar clapat melaksanakan tugas 
secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

I.	 rncmbagi habis tugas Seksi Pengawasan Standarisasi dan Mutu kepada 

aparatur ,JFU scbagui bawahannya, CIgar scuap personil rnernahami 
rncrnaharni tugas clan ianggung jawab masing-rnasing: 

J'	 rncngurnpulkan, rncnghirnpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan un tuk mcrnbuat laporan pelaksanaan tuga s kepada atasan sebagai 
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

k.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyernpurnaan 

hasil kerja lebih lanjui; dan 

I.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas, 



·' 

Kepala Seksi Konsultasi dan Advokasi 
Perlindungan Konsumen 

Pasal 27 

Tugas pokok Kepala Seksi Konsultasi dan Advokasi Periindungan Korisurnen 
adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Kemetrologian dan Perlindungan 
Konsurnen c1ibidang konsultasi dan advokasi perlindungan konsumen. 

Pasal 28 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 
rincian tugas Kepala Seksi Konsultasi dan Advokasi Perlindungan Konsumen 
adalah sebagai berikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Kemetrologian dan Periindungan Konsumen dalam 
rangka penyusunan program dan rencana kerja Seksi Konsultasi dan 
Advokasi Perlindungan Konsumen untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Konsultasi dan Advokasi Perlindungan Konsumen dan mcnyusun 
bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. menyusun dan menyiapkan konsep bahan koordinasi dengan para dunia 
usaha, kepolisian, pengacara, kejaksaan, lembaga keuangan dan organisasi 
kemasyarakatan dalam rangka perlindungan konsumen; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang 
merasa dirugikan dengan yang diuntungkan; 

e. menyiapkan administrasi yang dibutuhkan dalarn kegiatan konsultasi dan 
advokasi sengkcta konsumen; 

f. menyiapkan data kasus yang diajukan konsumen; 

g. menyiapkan konsep 
sengketa konsumen; 

bahan bimbingan teknis konsultasi dan advokasi 

h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 
Konsultasi dan Advokasi Perlindungan Konsumen agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan bcrhasil-guna: 

I.	 membagi habis tugas Seksi Konsultasi dan Advokasi Perlindungan 
Konsumen kepada aparatur JFU sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing; 

j.	 mengumpulkan, menghimpun dan rnenyusun bahan untuk mernbuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

k.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

I.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 



·' 

Bagian Kelima
 
Kepala Bidang Pasar
 

Pasal 29
 

Tugas pokok Kepala Bidang Pasu r udalah rnelakukan koordinasi penyusunan 
program kc-rja d in a s dihidang pengelolaan pa sar. 

Pasal 30 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 
rincian tugas Kepala Bidang Pasar adalah sebagai berikut : 

a, melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat clalam 
rangka pcnvusunan program kerja Din.is scbagai pcdoman pcnvusunan 
Anggaran Pcndaoutan dan Bclanja Dinas, scrta rcncuna kcrja pada Bidang 
PClSilr untuk dijadikan acua n dularn pclaksanaan tugas: 

b. mcrn irnpiri, mengarahkan serta mernantau bawahan dalarn melaksanakan 
tugas dibidang pasar, monitoring dan evaluasi, agar pelaksanaan tugas 
dapat bcrjalan sesuai dengan program dan reneana kerja yang telah 
disusun; 

e. mcnvusun program pcrencanaan , pclaksanan, 
kcgiatan dibidang pengcrnbangan pasar; 

evaluasi dan pclaporan 

d. mcnyusun program percncanaan, pelaksanaan, 
kegiatan dibidang pemeliharaan ketertiban pasar; 

evaluasi dan pelaporan 

e. menyusun program perencanaan, pelaksanan, 
kegiatan dibidang pcndapatan pasar; 

cvaluasi dan pelaporan 

r. rncrnpelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
Dirra s se r ta pcraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
Bidang Pasar , scbagai landasan dalam pelaksanaan tugas Bidang Pasar ; 

g. membagi habis tugas pada Bidang Pasar kepada bawahan, agar setiap 
aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing; 

h. me ne rirna mempelajari Iaporan dan saran dari bawahan sebagai masukan 
unruk dijadikan baha n dalam menyusun program kerja sclanjutriva: 

1. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar rnelaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

J' mengevaluasi hasil 
kcrja lebih lanjut; 

kerja bawahan sebagai bahan penyernpurnaan hasil 

k. melakukan kerjasarna dengan 
kclancaran pelaksanaan tugas; 

unit kcrja yang ada guna mcnunjang 

\. rnc-mbuat Iaporan kepada Kepala Dinas sebagai perlanggungjawaban kcrja 
dan masukan urituk dijadikan bahan dalam menyusun program dan 
rcncana kerja Dinas lebih lanjut; dan 

m.	 rnclaksunukan i uga s kedinasan lain nva vang diberikan oleh atasan untuk 
kclancaran pelaksanaan tugas 

Kepala Seksi Pengembangan Pasar 

Pasal 31 

Tugas pokok Kcpala Seksi Pengcmbangan Pasar adalah melaksanakun 
sebaginn (LIgas Bidang Pa sar dibidang pengembangan pasar. 



Pasal 32 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, 
rineian tugas Kepala Seksi Pengembangan Pasar adalah sebagai berikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Pasar dalam rangka penyusunan program dan 
reneana kerja Seksi Pengembangan Pasar untuk dijadikan pcdoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Pengembangan Pasar dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masa1ahnya; 

e. mengiventarisasi jumlah toko zkios /Ios di pasar, rnenyusun , mencrbitkan 
serta menyimpan register kartu pemegangan hak pemakaian ternpat 
dipasar yang di klasifikasikan menurut lokasi pasar dan komoditi usaha; 

d. menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan para pedagang dipasar 
dalam rangka sosialisasi, peraturan peraturan dibidang pasar dan sebagai 
usaha pengusahaan kesempatan usaha bagi para pedagang dipasar; 

e. menyiapkan bahan pereneanaan, 
kegiatan pembangunan pasar; 

pelaksanaan, evaluasi dan pclaporan 

f. menyiapkan bahan perencanaan , pelaksanaan, evaluasi dan pclaporan 
kegiatan pengembangan bangunan dan pemeliharaan fasilitas pasar; 

g. mcrnimpin, mengarahkan dan mernotivasi aparatur ,JFU di1ingkungan Seksi 
Pengembangan Pasar agar dapat melaksanakan Lugas secara bc-rdaya
guna clan berhasil-guna; 

h. membagi habis tugas Seksi Pengembangan Pasar kepada aparatur ,JFU 
sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawab masing-rnasing; 

I.	 mengurnpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk mernbuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

J.	 mengcvaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempumaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

k.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelanearan pelaksanaan tugas. 

Kepala Seksi Pemeliharaan Ketertiban Pasar 

Pasal 33 

Tugas pokok Kepala Seksi Pemeliharaan Ketertiban Pasar adalah 
me1aksanakan sebagian tugas Sidang Pasar dibidang pemeliharaan ketcrti ban 
pasar. 

Pasal 34 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 33, 
rincian tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Ketertiban Pasar adalah sebagai 
berikut: 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dcngan unit kerja lainnya 

dilingkungan Bidang Pasar dalam rangka pcnyusunan program dan 
rcncana kcrja ;jck:>i Pcrncltharaan Kctertiban Pa:;ar untuk dij"dikan 
pedoman dalam pelaksanaal' tugas; 
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b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Pemeliharaan Ketertiban Pasar dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masalahnya; 

c.	 menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan pengawasan keamanan pasar; 

d.	 menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan pemeliharaan ketertiban dan kenyamanan pasar; 

e.	 menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
kegiatan pengelolaan kebersihan dan keindahan pasar; 

f.	 mernirnpin, mengarahkan dan memotivasi aparatu r JFU dilingkungan Seksi 
Pemeliharaan Ketertiban Pasar agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

g.	 membagi habis tugas Seksi Pemeliharaan Ketertiban Pasar kepada 
aparatur JFU sebagai bawahan agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawab masing-rnasing: 

h.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk mernbuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kcrja 
lebih lanjut; 

i.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

J.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Seksi Pendapatan 

Pasal 35 

Tugas pokok Kepala Seksi Pendapatan adalah melaksanakan sebagian tugas 
dibidang pendapatan pasar. 

Pasal 36 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, 
rincian tugas Kepala Seksi Pendapatan adalah sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dcngan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Pasar dalam rangka penyusunan program dan 
rencana kerja Seksi Pendapatan untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

b.	 menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Pendapatan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 melaksanakan penetapan target dari setiap pungutan dipasar sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

d.	 membuat laporan setiap bulan perkembangan dari seluruh penenmaan 
yang disetorkan Kepala Unit Pasar kepada Bupati; 

e.	 menaajukan permohonan pengadaan karcis retribusi dan penyalurannya 
kepada Kepala Unit Pasar; . 
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f.	 melakukan perigamatan terhadap sumber-sumber pendapatan gun a 
menambah penerimaan pasar sebagai bahan membuat rancangan Produk 
Hukum Daerah yang bcrkaitan dengan kcgiatan pasar; 

g.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFLJ dilingkungan Seksi 
Pendapatan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan 
berhasil guna; 

h.	 membagi habis tugas Seksi Pendapatan kepada aparatur JFLJ scbagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawab . . 
masmg-masmg; 

I.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk mernbuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusurian program dan rericana kerja 
lebih lanjut; 

J.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

k.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

BAB IV 

KETENTUANPENUTUP 

Pasa137 

Ketentuan Lain mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas, akan diatur dalam 
Peraturan Bupati tersendiri. 

Pasa138 

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan iru, sepanjang mengenai 
pelaksanaan tugas akan diatur lcbih lanjut olch Kepala Dinas sesuai dcngan 
kebutuhan dengan mengacu kepada peraturan pcrundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasa139 

Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian 
yang terpisahkan dari Peraturan ini. 



Pasa140 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditetapkan di kalianda 
pada tanggal OS ~ 2015 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

RYCKO +ZA SZP 

Diundangkan di Kalianda 
pacta tanggal of, ,Helf, 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATE 

TONO 

BERITA DAERAH KAB ATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 
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