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Menimbang bahwa ddam ranょa melaksanakan kettntuan Pasd 4 Pleraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Ketta Dinas PcHndust五 an dan

Perdagangan Kabupaten Kblaka;

Mengingat: 1. Undang―Undang No]田 [Or 29 Tahun 1959,tentang Pembentukan

DacFah―dacrah Tk.H di Sulawesi(bembaFan Negara Republk

lndonesia Tahun 1959 Nolmtor 74 Tambahan l£ mbaran Negara

Republik lndonesia No]m[or 1822};

Undang―Undang Nolmtor 3 Tahun 2014 tentang PcHndustrian

〔Lcttnbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nol田 LOr 4,

T―bahan l£ mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5492};

Undang― Undang Nomor 5 Tahun 2014,tentang AparatuF Sipil

Negara(ASN〕 ,{Lcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun

2014 Nol田 LOr 6, Tambahan Lclnbaran Negara  Republik

lndonesia Nomor 5494);
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4。 Undang―Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 No]田 [Or 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia No]m[or 5512);

5.Undang―Undang Nomor23 Tahun 2014,tentang Pemerintahan

Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014

Nomor 244,Tambahan Lclnbaran Negara Republik lndonesia

Nomor  5587), sebagalmana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang― Undang NolmLOr 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan ke dua atas Undang― Undang Nomor23 Tahun 2014

tentang PemeHntahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2015 No]田 [Or 58,Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5679);

6.Undang―Undang Nomor 30 Tahun 2014,tentang Adnlinistrasi

Peme五ntahan{Lel■baran Negara Republik lndonesia Tahun

2014 Nomor  292, Tambahan Lelmbaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5601);

7.Peraturan Pc]田teHntah No]mLOr  18 Tahun 2016, tentang

Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2016 Nomor l14, Tambahan Lcmbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5887);

8。 Peraturan Mlente五 Dalam Nege五  No]田[Or 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Be五 ta Negara

Republik lndonesia Tahun 2015 No]田 [Or 2036);

9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasittkasi Cabang Dinas

dan Unit Pelaksana Teknis Daerah(Bc五ta Negara Republik

lndonesiaTahun 2017 Nolm[or 451);

10,Peraturan Menteri Pcrdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang

Pedoman Nomenklatur,Tugas dan Fungsi Perangkat Dacrah

Urusan Pe]田te五ntahan Bidang Perdagangan (Bertta Negara

Republik lndonesia Tahun 2018 No]田 [Or 10);

11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor l15 Tahun 2018

tentang Unit Mcterologi Lcgal(BC五ta Ncgara Tahun 2018

Nolmor 1650〕 :
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12.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka(Lembaran

Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Mlenetapkan:PERATURAN BUPATI TENttNG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOmKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa11

Dalam Peraturan ini yang dilnaksud dengan:

1. Daerah addah Kabupaten Kolaka

2. Pc]田LC三ntah Dacrah adalah Penyelenggaraan Urusan Pc]田 te五ntahan olch

Pemerintah Dacrah dan Dewan Pcコ 節rakilan Rattat Dacrah menunit asas

otononli dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang― Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun

1945;

3。  Bupati ad」lah Bupati Kolaka;

4。  Sckretaris Dacrah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Kolaka;

5. Dinas adalah Dinas Pc五 ndustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka;

6. Perangkat Dacrah Kabupaten adalah unsur pelmbantu Bupati dan Dewan

Pc「Ⅳakilan Rttat Dacrah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan

pemerintahan yang inettadi keWenangan daerah kabupaten;

7。  Urusan Pe]mLC五 ntahan Pilihan adalah Urusan Pel田 [C五ntahan pilihan yang

diselenttarakan oleh semua Dacrah sesuai dengan potensi yang dilniliki

Daerah;

8.  Tipelogi adalah pengelompokan perangkat daerah berdasarkan tipe atau

jenis yang didasarkan pada hasil pelmLCtaan urusan peme五 ntahan
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pemerintahan dacrah provinsi dan daerah kabupaten dan kota setelah

dikalikan dengan faktor kesulitan geografls;

Indust五 adalah seluruh bentuk kegiatan ekononli yang]田 teng01ah bahan

baku  dan/atau  memanfaatkan  sumber  daya  industri  schingga

menghasilkan barang yang lmtempunyai nilai tambah atau memanfaatkan

lebih tinggl termasukjasa industrl;

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang

dan/ataujasa di dalam nege五 dan lnelampaui batas宙layah negara dengan

tlttuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh

imbalan atau kopensasi;

Perdagangan Dalam Nege●  adalah perdagangan barang dan/aねu jaSa

dalam wilayah Negara kesatuan Republik lndonesia yang tidak terinasuk

perdagangan luar nege五
;

Perdagangan Luar Negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan

ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang

melampaui batas wnlayah Negara;

Metrologi Lcgal adalah pengelolaan satuan― satuan ukuran,metoda-lnctOda

pengukuran,dan alat― alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan

peraturan berdasarkan undang― undang yang bertuJuan melindungi

kepeningan umunl dal― hal kebenaran pengukuran;

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinetta dan

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang

diharapkan sesuai dengan ldnetta yang telah di tetapkan;

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menuttukan tugas,

tanggung jawab,wewenang dan hak scorang Pegawai Negeri Sipil dalam

rangka menlimpin suatu Organisasi Negara;

Aparatur Sipil Negtta yang selanJutnya disingkat ASN adalah profesi baJ

pegawai nege五 slpll dan pegawal pe]田 LC五nねh dengan pettanJlan ketta yang

beketta pada intansi pemerintah.

Unit Pelaksana Tcknis Dinas yang selanJutnya disingkat UPTD adalah Unsur

Plelaksana Teknis Dinas yang inelaksanakan keglatan Tcknis Operasional

dan atau keglatan Tcknis Penuttang tertentu Lingkup Dinas;

KeloュニュPok Jabatan Fungsional adalah sckclompok Jabatan  yang bcrisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan oclⅣ anan fungsional vang berdasarkan

１
上

１
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BAB H

BENTUK,NOMENKL獣 UR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Ba」an Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasa1 2

Perangkat dacrah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan

bidang perindustrian dan perdagangan diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Pcrangkat Dacrah

Pasa1 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dilnaksud dalam

Pasa1 2,adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Dacrah

Pasa1 4

(1)Tipe  perangkat  dacrah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasa1  3,

diklasiflkasikan atas tipe A;

(2)Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ttat(1)berdasarkan

hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

perindustrian dan perdagangan;

{3)Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagailnana

dimaksud pada ayat(2),dilakSanakan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang― undangan.

BAB IH

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasa1 5

fl〕 Dinas meruoakan unsur Oelaksana urusan ocmerintahan vang meniadi
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(2)Dinas dipilnpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan

bertanttngjawab kepada Bupati melalui Sckretaris Dacrah.

Pasa1 6

Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pcme五 ntah yang mettadi

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan

perdagangan.

Pasa1 7

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dilnaksud dalam Pasa1 6,menyelenggarakan fungsi:

ao peruinusan kebttakan dacrah di bidang lndustti Kecil dan Menengah,

Pcmbangunan lndustti dan Pemanfaatan Tck■ ologllndusm,Pengel■ bangan

Perdagangan Dalam Neg4eri scFta Pengembangan Perdagangan Luar Nege五
;

be pelaksanaan kebttakan dacrah dibidang lndustri Kecil dan Menengah,

Pembangunan lndusti dan Pcmanfaa住 通■Tcknologllndustri,Pengembangan

Perdagangan Dalam Nege五 serta Pengembangan Perdagangan Luar Nege五 ;

co pelaksanaan, cvaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang lndust五

Kecil dan Menengah, Pembangunan lndustri dan Pemanfaatan Tek■ ologi

lndustri,Pengembangan Perdagangan Dal― Negfe五 serta Pengembangan

Prerdagangan Luar Nege五 ;

d.pelaksanaan administrasi Dinas Perindust五 an dan Perdagangan;

e.pelaksanaan fungsi l」 n yang dibe五kan olch Bupad/Wakil Bupati terkait

dengan tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasa1 8

{1}SuSunan Organisasi Dinas Pe五 ndustrian dan Perdagangan,terldi五 atas:

a.Kepala Dinas:

b.Sckret劉dat;

c.Bidang lndustri Kecユ dan Menengah;

d.Bidang Pembangunan lndust五 dan Pclm[anfaatan Tcknologi lndust五 ;

e.Bidang pengembangan perdagangan;
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g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasa1 9

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan lnempunyaitugas memimpin dan

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang mettadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan

perdagangan.

Pasal 10

Kepala Dinas Pcrindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 9,rnenyelenggarakan fungsi:

a.perumusan sasaran program Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai

dengan peraturan dan petuttuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

bo pengkoordinasian  dalam  arti  mengatur  dan  membina  kettaSama

mengintegrasi dan mensingkronisasikan seluruh administrasi dinas

termasuk kegiatan pelayanan teknis adnlinistratif bagi seluruh unit;

co penylapan  rencana,  pengolahan,  penelaan  dan  pengkoordinasian

perumusan kebttakan;

d.pcmbinaan urusan sckretariat dalam hal pengelolaan adnlinistrasi,umum

kepegawaian,keuangan dan perlengkapan/peralatan;

co pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan seluruh kelembagaan dan

ketatalaksanaan dinas serta pengembangannya;

fo pelaksanaan hubungan kettaSama dengan lembaga lainnya dan lnasyarakat

dan pengkoordinasian perulnusan peraturan perundang― undangan yang

menyangkut tugas dinas;



8

g. pembinaan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalanl lingkup

dinas;

he pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Bupati/Wakil Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sckretariat

Pasa1 11

(1)Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan

adnlinistrasi yang meliputi perencanaan,keuangan, urusan tata usaha,

perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada scmua unsur di

lingkungan Dinas Perindustrian dan Pcrdagangan;

(2)Sekretariat dipimpin oleh Sckretaris yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasa1 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dilnaksud dalam pasal ll,

Sekretariat rnenyelenggarakan fungsi:

ao perencanaan operasional program kegiatan Sekretariat berdasarkan

perencanaan strategis (RENSTRA)untuk digunakan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

bo pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;

c.pembinaan dan pemberian dukungan adn■ inistrasi meliputi ketatausahaan,

kepegawaian,organisasi,tatalaksana,tata persuratan,arsip,dokumentasi,

perlengkapan,kerumah tanggaan dan barang lnilik Negara;

do pengkoordinasian dan penyusunan rencana, progran■  dan anggaran,

pemantauan pFOgram,serta cvaluasi dan pelaporan;

eo pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan urusan  adΠ linistrasi

keuangan,perbendaharaan dan gali;

f.pelaksanaan urusan pelayanan hukum dan pelayanan lnasyarakat;

ge pelaksanaan ketta sama kelembagaan serta penyalian data informasi;

ho pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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Pasa1 13

Sekretariat,terdiri atas:

ao Sub Bagian Program dan Keuangan;

b.Sub Ba」an Kepegawaian;

co Sub Bagian Umunl dan Perlengkapan.

Sub Bagian sebagaimana dilnaksud pada ayat(1),dipilnpin olehKepala Sub

Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris。

Pasa1 14

Sub B到要an PrOgram dan Keuangan sebagaimana dilnaksud dalam Pasal

13町 at(1)huruf a,mempunyal tugas lnelakukan penyusunan program,

pelaporan dan pengadilnistrasian keuangan;

Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dilnaksud dalam Pasal 13 ayat{1)

huruf b, Inempunyai tugas melakukan pelaksanaan tugas pelayanan

kepegawdan;

Sub Bagian Umunl dan PeFlengkapan sebagailnana dilnaksud dalam Pasal

13 ayat(1)huruf C, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan tugas

pelayanan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang―

undangan,penyalian data infomasi publik, rumah tangga,perlengkapan

dan keprotokolan.

Bagian Ketiga

Bidang lndustri Kecil dan Menengah

Pasal 15

Bidang lndustri Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan pengarahan, pemanfaatan fasilitas dan penggunaan

bahan penolong dan penggunaan bahan baku berdasarkan peraturan dan

petunJuk teknis yang berlaku agar pelaksanaan program terlaksana secara

cfektif dan eflsien;

Bidang lndustri Kecil dan Menengah dipilnpin olch Kepala Bidang yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2)

１
■

(2)

(3)

(2)
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Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagailnana dilnaksud dalam pasa1 15,Bidang

lndustri Kecil dan IⅥ enengah menyelenggarakan fungsi:

ao perencanaan operasional program kegiatan Bidang lndustri Kecil dan

Menengah  berdasarkan  perencanaan  strategis (RENSTRA) untuk

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;

co pelaksanaan penyiapan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan

industri di Wilayah Pusat Pcrtumbuhan lndustri;

do pelaksanaan penyiapan pettanlinan ketersediaan dan penyaluran sumber

daya alam untuk industri dalam negeri di wilayah kabupaten;

e.pelaksanaan penyiapan pengembangan, peningkatan penguasaan, dan

pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk industri di wilayah

kabupaten;

f. pelaksanaan penyiapan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan

inovasi masyarakat dalanl pembangunan industri di wilttah kabupaten;

g.pelaksanaan penyiapan pembiayaan yang kompetitif bagi industri di

wilayah kabupaten;

ho pelaksanaan penyiapan pengawasan standar produk industri, dan

penyiapan pcttanlinan ketersediaan infrastruktur industri di wilayah

kabupaten;

i.pelaksanaan penyiapan pengelolaan sistem informasiindustri;

jo pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri

menengah di wilayah kabupaten;

k.pelaksanaan penyiapan penerbitan rekomendasi izin usaha industri kecil

dan menengah, lzin perluasan usaha industri kecil dan menengah, izin

usaha kawasan industri yang lokasinya di dacrah kabupaten;

1。 pelaksanaan penyiapan pengawasan dan pengendalian usaha industri dan

usaha kawasan industri di wilayah kabupaten;

mopelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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Pasa1 17

(1)Bidang lndustFi Kecil dan lⅥ enengah,terdiri atas:

ao Seksi Sandang Pangan dan Agro;

bo Seksi Kimia,Bahan Bangunan dan Manufaktur;

co Scksi Kerttinan dan Pro]田 [OSi。

(2)Scksi Sebagailnana dilnaksud pada ayat(1), dipilnpin oleh Kepala Scksi

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

lndustri Kecil dan R/1cnengah.

Pasal 18

teknis pembinaan usaha,produksi,analisa iklim usaha,pemantauan dan

evaluasi serta peningkatan kettasama dengan dunia usaha di bidang

sandang pangan dan agro;

(2)Scksi Kilnia, Bahan Bangunan dan Manufaktur sebagaimana diinaksud

dalam Pasa1 17 ayat(1)huruf b,mempunyai tugas lnelakukan penyiapan

bahan bimbingan tcknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha

produksi,analisa iklim usaha,pemantauan dan evaluasi serta peningkatan

kettaSama dengan dunia usaha di bidang kilnia,bahan dan bangunan;

(3)Scksi KeraJinan dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 17 ayat

(1)huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bilnbingan

teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha produksi,analisa iklim

usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kettasama dengan

dunia usaha di bidang industri keraJinan serta pelaksanaan kegiatan

promosi hasil― hasil industri di dalanl dan luar daerah.

Bagian Keempat

Bidang Pembangunan lndustri dan Pemanfaatan Tcknologilndustri

Pasal 19

{1)Bidang Pcmbangunan lndustri dan Pclmanfaatan Tcknologi lndust五

mempunyai  tugas  melaksanakan  penyiapan  bahan  pengarahan,

pemanfaatan fasilitas, k00rdinasi serta pembinaan teknis dibidang

(1)SCkSi Sandang Pangan dan Agro sebagailnana dilnaksud dalam Pasa1 17

ayat(1)huruf a,mempunyai tugaslmtelakukan penyiapan bahan bimbingan
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(2)Bidang Pembangunan lndustri dan Pemanfaatan Tcknologi lndustri

dipilnpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas.

Pasa1 20

Dalam melaksanakan tugas sebagailnana dimaksud dalam pasa1 19,Bidang

Pcmbangunan   lndustri   dan   Pemanfaatan   Teknologi   lndust五

menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan operasional program kegiatan Bidang Pembangunan lndustri

dan Pcmanfaatan Tcknologi lndustri berdasarkan perencanaan strategis

(RENSTRA)untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

bo pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;

co pelaksanaan penyiapan penyusunan perencanaan pembangunan industri

kabupaten;

do pelaksanaan penyiapan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan

industri di wilayah kabupaten;

co pelaksanaan penyiapan penyebaran dan pembangunan industri di wilayah

kabupaten;

f. pelaksanaan penyiapan pembangunan sumber daya manusia industri di

wilayah kabupaten;

go pelaksanaan penyiapan penanaman modal di bidang industri di wilayah

kabupaten;

h.pelaksanaan penyiapan pemberian fasilitas dalam rangka mempercepat

pembangunan industri di wilayah kabupaten;

i.  Pclaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasa1 21

(1)Bidang Pembangunan lndust五 dan Pcmanfaatan Tcknologilndustri,terdiri

atas:

ac Seksi Perencanaan Pembangunan lndustri;

bo Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologilndustri;

ce Scksi Fasilitasi Pembittaan dan Kletersediaan lnfrast」 皿ktur_
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12)Scksi scbagaimana dimaksud pada ayat flサ
 dipimpin 01ch Kepala scksi

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pcmbangunan lndustri dan Pcmanfaatan Tckno10gilndustri.

PaSa1 22

(1)Scksi Perencanaan Pembangunan lndust五 sebagailnana dilnaksud Pasal
21 a_yat(1)humf a, Inempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koOrdinasi dan fasilitasi pembangunan sumber daya manusia industri

serta penyiapan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inOvasi

masyarakat dalam pembangunan industri;

(2)Scksi Pengembangan dan Pemanfaatan Tekn010gi lndustri sebagaimana

diinaksud Pasa1 21 
等 at(1)huruf b, Inempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pettanlin ketersediaan dan

penyaluran sumber daya alanl untuk industri serta pengembangan,

脚上山ねlp"脚asaan,伽 pθngapmalar βttalカルコl山d叩

untuk industHi

13)Seksi Fasilitasi Pcmbiayaan dan Kctcrscdiaan lnfrastruktur sebagaimana

dimaksud Pasa1 21 ayat il)huruf c,mempunyai tugas mclakukan

penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi Pcnyediaan pembiaya_an yang

kompetitif dan pemberian fasilitas dan  ketersediaan  infrastruktur

industri.

Bagian Kelilm

Bidang Pengembangan Perdagangan

Pasa1 23

(1)Bidang Pengembangan Perdagangan  mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan k00rdinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebjakan,

bimbingan teknis, evaluasl serta pelaporan pelaksanaan di bidang

pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan
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Pasa1 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Bidang

Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaa_n operasional program keJatan Bidang Pengembangan
Pcrdagan3an berdasarkan Perencanaan strategis (RENSTRり →  untuL

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;

co pelaksnaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;

do pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan diwilayah

kettanya;

eo pel等anan dan pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non pe五 zinan

usaha perdttang田
;

■ pemeriksaan fasilitasi penyilnpanan bahan berbahaya dan pengawasan

distribusi dan antar pulau,pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di

ungkat dacrah kabupaten;

go pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan ikliln usaha,

peningkatan penggunaan produk dalam negeH,promosi dan peningkatan

akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha

scktor perdagangan;

ho pemantauan distribusi dan menjamin ketersedittn barang kebutuhan

pokok serta barang penting di tingkat daerah kabupaten;

io pelaksanaan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang

kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah kabupaten;

JO pemantauan harga dan stok,pasokan barang kebutuhan pokok dan barang

penting di tingkat dacrah kabupaten;

k.penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan

barang kebumhan pOkOk dan barang penting ditingkat kabupaten;

1。 penyelenggaraan operasi pasar/pasar rnurah dalam rangka stabilitasi harga

pangan pokok宙 layah kettanya;

mo pelaksanaan koordinasi dengan stakcholder untuk penyelenggaraan operasi

pasar/pasar Fnurah di v直 layah kettanya;
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oo pengawasan pengadaan,penyaluran dan penggunaan pupuk bersubSidi di

wilayah kettanya;

p. pelaksanaan koordinasi dengan komisi pengawas pupuk dan pesusida,

produsen,disttbutor,dan pengecer di ungkat daer〔 遣l kabupaten;

q. partispasi penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang,

lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal l(Satu)dacrah kabupaten;

ro penyediaan layanan info■ H■asi lnengenai penyelenggaraan dan partisipasi

pada pameran dagang nasional,lokal dan misi dagang,serta produk ekspor

unggulan dacrah;

s.Penyelenggaraan dan partisipasi dalan■ kampanye pencitraan produk

ekspor lintas daerah kabupaten;

to penerbitan Surat keterangan Asal;dan

u.pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor

untuk perluasan akses pasar produk ekspor。

v.pelaksanaan tugas ldn yang dibe五 kan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasa1 25

(1)Bidang Pengembangan Perdagangan,terdiri atas:

ae Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Nege五 ;

be Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Nege五 ;

co Scksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

(2)Seksi Sebaga■

Pasa1 26

(1)SekSi Pengelmbagan Perdagangan Dalam Nege五

mana dimaksud pada ttat(1),dipimpin oleh Kepala Scksi yang

berada  dibawah  dan  bertanggunttawab  kepada  Kepala  Bidang

Pengembangan Perdagangan.

sebagaimana dimaksud

Pasa1 25響at{1)huruf a,mempunyai tugas lnelaksanakan pengumpulan

data,identi■kasi,analisa,penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebjakan, evaluasi serta pelaporan pengembangan perdagangan dalam

negen;
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(2)Seksi Pengembangan Pcrdagangan Luar Nege五  sebagaimana dimaksud

Pasa1 25響at(1)huruf b,mempunyai tugas lnelaksanakan pengumpulan

data,idendikasi,analisa,penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebttakan, cvaluasi serta pelaporan pengembangan perdagangan luar

negerl;

(3)Seksi Penggunm dan Pemasaran Produk Dalam Nege五  sebagalmana

dimaksud Pasa1 25 ayat(1)huruf C,mempunyd tugas melaksanakan

pengumpulan data,ldentittkasl,analisa,penylapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebJakan, evaluasi serta pelaporan penggunaan dan

pemasaran produk dalam negeri;

Bagian Kcenam

Bidang Kemetrologian

Pasa1 27

(1)Bidang Ke]田 tetr01ogian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebjakan, bimbingan

teknis,cvaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang pelayanan tera dan

tera ulang,bina Sumber Daya Manusia,dan Pengawasan;

(2)Bidang Kemetrologian dipimpin olch Kepala Bidang yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasa1 28

Dalam melaksanakan tugas scbagailnana dilnaksud dalam pasa1 27,Bidang

Kemetrologian menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan  operasional  program  kegiatan  Bidang  Kemetrologian

berdasarkan perencanaan strategis(RENSTRA)untuk digunakan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b.pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;

co pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur,takar,timbang,dan

perlengkapannya;

d. Pcmetaan junllah potensi ukur,takar,timbang dan perlengkapannya;

CO PCngclolaan cap tanda tcra;
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i penyediaan dan mettamin ketertelusuran standar ketta dan peralatan

kemetrologian

g.penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap Jabam fungsional

penera, pengmat tera, pengawas kemetroloJan di Seluruh dacrah

kabupaten sesuai wilayah kettanya;

ho penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya

mttlusia jabatan fungsional penera, pengamat tera dan pengawas

kemetrologlan;

i. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera,pengamat

tera,dan pengawas kemetrologian;

J. pelaksanaan pengawasan ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya,

BDKT,dan satuan uhran;

k.pelaksanaan penyuluhan kemetrologian;

1. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang lnctrologi legal;

m.Pclaksanttm fasilitasi pembentukan pasar te五 b ukur/daCrah tertib ukur;

n,penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrology legal;dan

o. penyusunan laporan pelayanan tera dan tera ulang sel威 a pengawasan

kemetrologian.

Pasa1 29

{1)Bttang Kemetrologian,terdi五 atas:

a.Scksi Pclayanan Tera dan Tera Ulang,dan Kalibrasi

b.Seksi Bina Sumber Daya Manusia(SDM);

c. Scksl Pengawasan.

{2)Scksi Sebaga■mana dimaksud pada ayat(1),dipimpin olch Kepala Seksi yang

berada di bawah dan  bertanggunttawab  kepada Klepala Bidang

Klemerolo」 an・

Pasa1 30

{1}SCkSi Pelayanan Tera dan Tera Ulang,dan Kablirasi sebagaimana dimaksud

Pasa1 29 ayat(1)huruf a,mempuny」 tugas melaksanakan pengumpulan

data,identittkasi,analisa,peny■ apan bahan peinll■ usan kebttakan,CValuasi

serta pelaporan di bidang pelayanan tera dan tera ulang;
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{2)Seksi Bina Sumber Dtta Manusia sebagaimana dimaksud Pasa1 29 aり at(1)

huruf b,mempunyai tugas lnelaksanakan pengumpulan data,identiflkasi,

analisa,penyiapan bahan perumusan kebttakan,evaluasi serta pelaporan

di bidang sumber dtta lnanusia;

{3)Scksi Pengawasan sebagailnana dilnaksud Pasa1 29 ayat(1)huruf c,

mempunyai tugas melaksankan pengumpulan data,identiflkasi,analisa,

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebttakan,CValuasi serta

pelaporan di bidang pengawasan.

Bagian KetuJuh

Unit Pelaksana Tcknis Dacrah

Pasa1 31

(1)Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten dapat dibentuk

Unit Pelaksana Tcknis Daerah Kabupaten untuk lnelaksanakan kegiatan

tcknis operasional dan/atau kegiatan teknis penuttang tertentu;

(2)Kepala Unit Pelaksana Tcknis Daerah berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas;

(3)Klasiflkasi Unit Pelaksana Tcknis Dacrah Kabupaten terdiri atas:

a.Unit Pelaksana Tcknis Dacrah Kabupaten Kelas A untuk mewadahi

beban ketta yang besar;

b.Unit Pclaksana Tcknis Daerah Kabupaten Kelas B untuk mewadahi

beban ketta yang kecil.

(4)Pembentukan Unit Pelaksana Tcknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan

Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur sebagai wakil

peme五ntah pusat。

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasa1 32

Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang

keahliannya.
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Pasa1 33

(1)KelompOk Jabattt Fungsional seb〔瑠amana dimaksud dalam Pasa1 32,

terdiri da五 seJunllah Aparatur Sipll Negara dalam JenJang Jabatan

fungsiOnal yang terbagi dalam berbagai ke10mpOk sesuai bidang

keahliannya;

(2)KelompOk Jabatan FungsiOnal sebagailnana dilnaksud pada ayat(1),

dipilnpin olch seOrang tenaga fungsiOnal seniOr yang ditunJuk oleh Bupati

dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas;

(3)Junllah jabatan fungsiOnal sebagailnana dilnaksud pada ayat (1),

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerJa;

(4)JeniS Jabatan Fungsional sebagailnana dilnaksud pada ttat(1), diatur

sesuai peraturan perundang― undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasa1 34

(1)DalattL]田LClakSanakan tugas setiap pilnpinan unit organisasi dan ke10mpok

tenaga fungsiOnal tttib menerapkan prinsip kOordinasi, integrasi, dan

sinkrOnisasi baik interen maupun antar satuan organisasi di lingkungan

Pemerintah,sesuai dengan tugas dan fungsilnasing… lnasing;

{2)Sctiap pilnpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pc五 ndustrian
dan Perdagangan bertanggung jawab menlimpin, mengkoordinasikan

bawahannya masing― masing dan membe五 kan bimbingan serta petuttuk―

petuttuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasa1 35

Kepala Dinas wttib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing…

masing dan bila tettadi penyimpangan agtt mengmbillangkah-langkah yang

diperlukan sesuai ketentuan perundang― undangan yang berlaku.
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Pasa1 36

Kepala Dinas,memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-lnasing

dan memberikan bilnbingan serta petuttuk terhadap pelaksanaan tugas

bawahannya.

Pasa1 37

Sckretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Scksi wajib

mengikuti dan mematuhi petuttuk dan bertangguJawab pada atasannya

masing-lnasing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasa1 38

Sctiap laporan yang diterilna olch Kepala Dinas dari bawahannya,walib di01ah

dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lattut dan

untuk lnemberikan petuttuk tCknis kepada bawahannya.

Pasa1 39

Dalam menyampaikan laporan, telmbusan wttib diSampaikan pula kepada

satuan organisasilain yang secara fungsional mempunyai hubungan ketta.

Pasa1 40

Dalan■ melaksanakan tugas, Kepala Dinas di bantu oleh satuan organisasi

bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya

Walib mengadakan rapat bcrkala.

Pasa1 41

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan,Sekrems lnelakukan tugas― tugas

kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang― undangan yang berlaku;

Dalam hal Sckretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat

menuttuk Kepala Bidang yang membidanJ tugas instansi tersebut untuk

mewakili Kepala Dinas.

(2)



-21-

Pasa1 42

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna,masing-lnasing paabat

dalanl lingkungan Pemerintah Dacrah dapat mendelegasikan kewenangan―

kewenangan tertentu kepada p● abat dibawahnya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

BAB VI

KEPANG   N,PENGANG   N,ESELONISASI DAN

PEMBERHENTIAN DALAIM JABAttN

Pasa1 43

(1)Kepangkatan,pengangkatan dan pemberhent・ ian dalamjabatan snktural

dilingkungan Dinas,berpedoman pada peraturan perundangan― undangan

yang berlaku;

{2)Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan olch Bupati atas usul Sekreta五 s

Dacrah;

(3)Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb aね u jabatan pilnpinan tinggi

pratama;

(4)Sekretaris  Dinas  merupakan jabatan  eselon  HIa  atau jabatan

administrator;

(6)Kepala Sub Ba」 an dan Kepala Seksi lingkup Dinas lnerupakan jabatan

eselon IVa ataujabalnn pengawas;

(7)Paabat Eselon HI ataujabatan adnlinistrator dan IV ataujabatan pengawas

dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul

Kepala Dinas llelalui Sekretaris Dacrah;

(8)FottHiaSi dan persyaratanjabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan

Bupad,sesud pedo]mtan yang ditetapkan oleh Pc]田 LC五ntah.

(5)Kepala Bidang lingkup Dinas lnerupakan jabatan eselon IHb atau jabatan

administrator;
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BAB VH

KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 44

Pada saat Peraturan Bupatiini berlaku,maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor

49 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Su,sunan Organisasi,Tugas dan Fungsi

serta Tata Ketta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka

(Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 49)dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasa1 45

Peraturan Bupatiini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupatiini dengan penempatannya dalam Bcrita Dacrah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal ユ。 毎  ユ0′ r

BUttTI KOmKA,

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal ユ0 ″レ aO″

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

POITU MURTOPO

BERItt DAERAH KABUPATEN KOmKA TAHUN 2019 NOMOR ′_7_
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