
BT'PATI KONAWE SELIITAN
PROVINSI ST'I.AWESI TENGK}ARA

PERATIIRAN BI'PATI KONAWE SELATAN
IYOUOR 2Or TAIIIIT 2018

TENTANG

PEMBEI{TI'I(AIT, KEDI'DI'KAIT, SUSUTAIT ORGAITISASI, TUGAS DAN
FIII{G,SI SERTA TATA XER^'A T'I{IT PEI"AITSAITA TEXJ{IS DII{AS

PADA DIITAS XTI"AUTAIT DAN PERIXANAIT
KABI'PATEIC KOITAWE SELATAIT

DEIfrAN RAIIMAT TUHAN YAIfii MAIIA Ds,A

BT'PATI KOI{AWE SEI..ATAIT,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe SeLatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat
daerah induknya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe
selatan.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan lcmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,

Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

52341;
3. 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);
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Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahian l,embaran
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 (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2016 Nomor 8);

8. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 53 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan
Fungsi, serta Tata Keq'a Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSI(AN :

PERATT'RAJT BT'PATI TEICTA.ITG PEUBEIYTT'XAN,
I(EDLTDI XA.!t, SUSI ltAN ORGATITSASI, TUGAS DAII
FIIIYGSII, SERTA TATA XER^'A I'ITIT PELIIfiSAI{A TEKNIS
DIITAS PADA DII{AS KELAUTAIT DAN PERII{AT{AN
TABUPATEIT KOI{AWE SELATAIT.

BAB I
KBTEI{TUAIT T'MI'M

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe

Selatan.
3. Bupati addah Bupati Konawe Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Konawe Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten

Konawe Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelauatan dan

Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.
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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.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di
singkat Kepala UPTD adalah Kepala UpTD pada Dinas
Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Konawe
Selatan.

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di
singkat Kepala UPTD adalah Kepala UpTD pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan;

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

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD pada Dinas Kelautan

dan Perikanan, terdiri atas :

a. UF'ID Balai Benih Ikan (BBI) Ranomeeto
b. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI ) Torobulu

(2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian l(edua
Klasiflkasl

Pasal 3
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (ll, dibedakan dalam 2 (dua)
klasifikasi.

(2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
sebagai berikut :

a. Unit PeLal<sana Teknis Dinas kelas A untuk mewadahi
beban kerja yang besar; dan

b. Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas B untuk mewadahi
beban kerja yang kecil.

(3) Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II
PEMBEITTI'XAIY DAI{ KLI\SIFIXASI
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BAB III
KEDITDI XAI[, SUSUITAN ORGAITISASI,

TUGAS DAN I.T'I{GSI
Baglan Kesatu

Kedudukan

Pasal 4
(1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) UPTD merupakan bagran dari perangkat daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organlsasi, Tugas dan Frrngsl

Paragraf 1
IIPID Balai Benlh lkan (BBI| Ranomeeto

Pasal 5
UPTD Balai Benih Ikan Ranomeeto mempunyai tugas Sebagai
pelaksana telo:ris dalam meningkatkan pembinaan dan kinery'a
BBI Ranomeeto dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi
Balai Benih Ikan, Meningkatkan kelengkapan fasilitas fisik
dan SDA BBI Ranomeeto sehingga dapat mendukung tugas
dan fungsinya sebagai Balai Benih Ikan, Membantu Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan dalam
pendataan perikanan melalui BBI Ranomeeto untuk
mendapatkan data dan informasi secara terus menerus,
akurat dan tepat waktu.

Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, UPID Balai Benih Ikan Ranomeeto menyelenggarakan
fungsi :

a. Sebagai sarana untuk pemeliharaan calon induk Parent
Stock untuk menjadi induk-induk Parent Stock dan
distribusi induk;

b. Penerapan telcrik perbenihan dan distribusi benih;
c. Penerapan teknik pelestarian sumber daya ikan dan

lingkungan serta teknik pengendalian hama dan penyakit;
d. Pengendalian mutu benih melalui pelestarian serlifikasi

sistem mutu benih.
e. Menyediakan pelayanan informasi teknologi tepat guna;
f. Memberikan pelayanan uji lapangan dan percontohan

pembenihan/budidaya ikan;
g. Memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi pelayanan

bimbingan penelitian kepada mahasiswa;
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Pasal 7
(1) Susunan organisasi UPTD Balai Benih Ikan Ranomeeto

Kelas A, terdiri atas :

a. Kepala UPTD;
b. Kasubag Tata Usaha;
c. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi UPID Balai Benih Ikan
Ranomeeto sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasel 8
(1) Kepala UPID Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
Melaksanakan kegiatan yang meliputi menyusun rencana
kegiatan UPT, melaksanakan pembinaan, mengkoordinir
program kegiatan, menyelenggarakan program kegiatan,
memantau dan mengontrol, memeriksa dan menyiapkan
sar.rna dan prasarana, memantau dan mengarahkan,
mengevaluasi, mengendalikan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas yang diberikan kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (l), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun program kegiatan UPTD mengacu pada
rencana strategis Dinas sehingga terkoordinirnya setiap
perencanaan yang diusulkan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

b. Melaksanakan pembinaan mutu UPR penghasil benih
ikan dengan melalui rapat atau pertemuan untuk
mencapai sasaran yang diharapkan;

c. Mengkoordinasikan program kegiatan kepada pimpinan
SKPD dengan bidang -bidang atau instansi lainya
melaui rapat secara berkala untuk mencapai sasaran
yang diharapkan;

d. Menyelenggarakan kegiatan operasional yang dilakukan
bersama-sama pimpinan SKPD dan Bidang terkait
sesuai dengan prosedur untuk tertibnya pelaksanaan
tugas;

e. Memantau dan mengontrol pendistribusian benih dan
pemasaran benih sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

f. Memeriksa dan menyiapkan sarana dan prasarana
kebutuhan UPTD Balai Benih Ikan dengan cara
mengecek alat-alat untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

g. Memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas
bawahan berdasarkan perintah yang diberikan agar
dapat diketahui pelaksanaannya;
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h. Mengevaluasi tugas bawahan agar diketahui kendala
dalam pelaksanaan kegiatannya;

i. Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan teknis UpTD
berdasarkan Trrpoksi agar diketahui permasalahan dan
solusi penanganannya;

j. Melaporkan hasil pelaksanzran tugas sesuai dengan
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan
pertanggungiawaban;

Pasal 9
(1) Sub Bagian Tata Usaha 5slagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (l) huruf b, mempunyai tugas Melaksanakan
kegiatan yang meliputi menyiapkan bahan peny,usunan
rencana kerja, Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata
usaha,urusan kepegawaian, urusan rumah tangga,
tatalaksana keuangan, urusan perbendaharaan dan gaji,
mengawasi pelalsanaan kegiatan teknis UpT serta
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil
pelaksanaan tugas;

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(l), dipimpin oleh Kepala Sub Bag,an yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UpTD Balai
Benih Ikan Ranomeeto;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Sub Bagran Tata Usaha menyelenggarakan
fungsi :

a. Menyusun rencana dan program kegiatan
ketatausahaan UPTD Balai Benih Ikan Dinas
Perikanan sesuai prosedur dan ketentual yang berlaku
untuk tertibnya ketatau sah aan UPTD;

b. Melaksanakan pelaksanaan surat menyurat dan
administrasi kepegawaian,keuangan dan urusan rumah
tangga UPTD BBI sesuai dengan prosedur agar
terlibnya administrasi kepegawaian;

c. Melaksanakan ufl.lsan penggandaan dan inventarisasi
barang yang di butuhkan dalam kegiatan operasional
sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

d. Menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga
berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
agar kebutuhan rumah tangga UPTD yang diperlukan;

e. Melaksanakan pengusulan tenaga kegiatan penyuluhan
dan operasional UPT BBI sesuai dengan prosedur agar
kegiatan befalan dengan lancar;

f. Melakukan pembinaan teknis terhadap peningkatan
SDM UPID BBI melalui pengusulan diklat dan bintek
terkait kegiatan operasional UPTD BBI sebagai bahal
tindakan selanjutnya;



g. Mengawasi pelaksanaan pelayanan penyedia benih dan
induk ikan berdasarkan alur tugasnya sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan
berjalan dengan baik;

h. Mengawasi proses yg diperlukan penerapan CPIB telah
ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan
kegiatan be{alan dengan baik;

i. Melaksanakan urusan pelaporan sesuai kegiatan yang
telah dilaksanakan agar diketahui perkembangan
pelaksanaan kegiatan;

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan
pertanggungiawaban;

Paragraf 2
IIPID Tempat Pelelangan lkan (TPI| Torobulu

Pasal 1O
(1) UI/[D Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Torobulu mempunyai

tugas sebagai unsur pelaksana teknis guna melaksanakan
kegiatan operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang
dinas dibidang pangkalan dan pendaratan ikan serta
mengoptimalisasi penyelanggaraan pemerintah daerah
dibidang kelautan dan perikanan dan sebagai sarana
pelayanan jasa kepada masyarakat secara personal atau
pelaku usaha dan/atau kegiatan.

(2) Dafam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Torobulu
menyelenggarakan fungsi :

a. Tersedianya tempat pengelolaan dan pemeliharaan
fasilita.s tempat pelelangan ikan, tersedianya pemungut
retribusi dan penyetoran penerimaan retribusi ke Kas

Daerah;
b. Tersedianya tempat transaksi jual beli ikan dengan cara

pelelangaa;
c. Tersedianya Pengawasan dan Pengendalian produksi

penangkapan ikan;
d. Tersedianya informasi data produksi perikanan dan

sumber daya laut lainnya.
e. Memberikan kemudahan dalam pelayanan penerbitan

dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP),

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIP! dan buku Kapal

Perikanan kepada Pelaku Usaha Perikanan;
f. Mempermudah bongkar muat ikan;
g. Adanya tempat pemusatan ikan-ikan hasil tangkapan

nelayan.
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Pasal 11
(1) Susunan organisasi UPTD Tempat pelelangan Ikan (TpI)

Torobulu Kelas A, terdiri atas:
a. Kepala UPTD;
b. Kasubbag Tata Usaha;
c. Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi UpTD Tempat pelelangan Ikan
(TPI) Torobulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran peraturan ini.

Pasal 12
(1) Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan (Tpl) Torobulu

sebagaimana dima_ksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas Melaksanakan kegiatan yang meliputi
menyusun rencana kegiatan UpT, mengoordinasikan dan
mengkonsultasikan tugas, membagi dan mengawasi tugas
bawahan, memantau dan mengendalikan kegiatan UpI,
mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala
Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan UPTD mengacu pada
rencana strategis Dinas sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku agar kegiatan UpTD lebih
terarah dan terukur;

b. Mengkoordinasikan dan membagi tugas-tugas kepada
bawahan sesuai dengan tugas masing-masing untuk
menghindari penumpukan pekerjaan pada satu orang
saja;

c. Mengawasi kegiatan kepada pelaksanaan kegiatan
pelelangan ikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

d. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan tugas-tugas
dengan instansi terkait lainya untuk mencapai sasaran
yang di harapkan;

e. Memantau dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di
TPI berdasarkan SOP agar kegiatan berjalan dengan
lancar;

f. Mengevaluasi tugas bawahan agar diketahui kendala
dalam pelaksanaan kegiatannya;

g. Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan teknis UPTD
berdasarkan Tupoksi agar diketahui permasalahan dan
solusi penanganannya;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan
pertanggungjawaban;



Pasal 13
(1) Sub Bagran Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1l ayat (1) huruf b, mempunyai tugas Melaksanakan
kegiatan yang meliputi: men5rusun rencana, melaksanal<an
urusan tata usaha, mengontrol rekapitulasi kehadiran
pegawai, melaksanakan urusan rumah tangga, mengawasi
transaksi jual beli, memberikan layanan administrasi,
melaksanakan pengendalian, melaksanakan urusan
pelaporan, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas
bidang tata usaha

(2) Sub Bagran Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Dalam melalsanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kasubbag TU menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan subbagian tata usaha
berdasarkan langkah-langkah operasional aturan yang
berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Melaksanakan urusam tata usaha sesuai prosedur yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. Mengontrol dan merekapitulasi kehadiran pegawai
sesuai daftar absensi agar tersedia data bagi pembinaan
disiplin pegawai berdasarkan peraturan-peraturan
tentang disiplin pegawai agar tercipta situasi kerja yang
kondusif;

d. Melalsanakan urusan rumah tangga meliputi menata
ruangEm, lingkungan dan kebersihan kantor sesuai
dengan ketentuan yang berlaku agar terasa nyaman
dalam melaksanakan tugas;

e. Mengawasi pelaksanaan transaksi jual beli di TPI
berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar
tidak te{adi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

f. Memberikan layanan administrasi umum dan teknis
meliputi urusan kepegawaian, keuangan, dan
pe4'alanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan pengendalian pelelangan ikan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak
teq'adi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan urusan pelaporan sesuai kegiatan yang
telah dilalsanakan agar diketahui perkembangan
pelaksanaan kegiatan;

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan
pertanggungiawaban.

-9-
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BA.B TV
JABATAIT FUI{GSIOITAL

Pacal 14
(1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil

Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seor.urg tenaga fungsional sebagai
Koordinator yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
ke{a.

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

Pasal 15
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub
Bagian dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di
luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kepala UP[D, memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggug jawab pada atasanya masing-masing dan

menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V
TATA I(IR.'A
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Pasal 19

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

Pasal 2O

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dibantu oleh
kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawa-hannya wajib mengadakan
rapat berkala.

AAB VI
KEPANGKATAIY, PEtrGAIYGNATAIT, ESELOITISASI DIIN

PEilBERHEIYTIAN DALA.M JABATAI{

Pasal 21
(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam

jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada
peraturan perundangan-undangan yang berlalu.

(2) Kepala UPTD dan Kepala Sub bagian diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui
Sekretaris Daerah.

(3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan
Pengawas.

(4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon
IV.b atau Jabatan Pengawas.

(5) Formasi dan persyaratan jabatan pada UPID ditetapkan
dengan Pereturan Bupati sesuai pedomax yaxg ditetapkan
oleh Pemerintah.
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BAB VII
XETEI{TUAIT PEITUTT'P

Prro'l22
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini
sepanjang mengenai teknis pelalsanaan dan pengangkatan
dalam jabatan akan di tindaklanjuti dan ditetapkan dengan
Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan.

Pa:al 23
Peratural Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam berita daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PAR,AT (00Fo$iAst Ditetapkan di Andoolo
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LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI KONAWE SEI"ATAN
NOMOR : 2-O TAHUN 2018
TANGGAL:5gur.rr 2018
TENTANG: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN KONAWE SELATAN.
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 9e TAHUN 2018
TANGGAL:5JUNUI 2018
TENTANG: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN KONAWE SELATAN.
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