
BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 3' TABUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERI KANAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasi
dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap
pelayanan aparatur pemerintah yang terus meningkat,
sejalan dengan keberhasilan pembangunan, namun dengan
organisasi yang ramping akan tetapi multi fungsi;

b. bahwa dengan telah ditetapkanya Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukkan
Organisasi dan Tata KeIja Dinas Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin perlu diatur dan ditetapkan peraturan
pelaksanaannya;

c. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29Tahun
2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan zaman dan harus direvisi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi
BanYuasin.

MengiDgat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan DaerahTingkat II dan Kotapraja di
.Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara .(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
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2008 tentang Perubaban Kedua atas Undang-undang
NomoI' 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

4. Undang-Undang NomoI' 33 Tabun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintab Pusat dan
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004
NomoI' 126, Tambaban Lembaran Negara Republik
JndQJJ.~~iaN9.ID9T 4438);

5. Undang-Undang NomoI' 45 Tabun 2009 tentang
Perubaban Atas Undang Undang NomoI' 31 Tabun 2004
tentang Perikanan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia
NomoI' 154, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia NomoI'5073);

6. PeI'atuI'an Pemerintah NomoI' 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2005 NomoI' 165, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia NomoI'4593);

7. Peraturan Pemerintah NomoI' 38 Tabun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerab
Prov:insi d.an P~.ID~Jinmb J)a~J"M. Kabupat~_n/Kot?
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 NomoI'
82, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
NomoI'4737);

8. PeI'atuI'an Pemerintah NomoI' 41 Tabun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2007 NomoI' 89, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia NomoI'4741);

9. PeI'atuI'an Menteri Dalam Negeri NomoI' 57 Tahun 2007
tentang Penataan Organisasi Perangkat DaeI'ah;

10. PeI'atuI'an Daerab Kabupaten Musi Banyuasin NomoI' 2
Tabun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
(~lIlhar_an Daer:ab Kabupaten Musi BanYUasin Tabun
2008 NomoI'33).

11. PeI'atuI'an Daerab Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3
Tabun 2013 tentang Perubahan Atas -Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin NomoI' 5 Tabun 2008 ten tang
Pembentukkan Organisasi dan Tata Ketja Dinas Daerab
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerab Kabupaten
Musi Banyuasin Tabun 2013 NomoI'2).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI
BANYUASIN

BABI
KETENTUAN UMUM
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan Prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana
gjmiiJ~~ydg<lJ;lID{}ndang - 1lJ!d;:u!gD<!~arN~gam R~pyblik
Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRDadalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Otonomi Daerah adalah Hak Wewenang dan Kewajiban
Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurussendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan;

6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
baras wjJayab YaIlg berw~l)._angm~tlgllJllr daIl metlgynJ.s
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan, sesuai dengan kebutuhan daerah;

S. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin;

9. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Musi
Banyuasin;

10. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan
Kabupaten Musi Banyuasin;

11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan
dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan
dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi,
pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan
gal1~m~W:~tu~j~t~mbj~ni~;

12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau
sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan
perairan;

13. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal2

(1)Dinas Perikanan, adalah unsur pelaksana pemerintah
daerah dibidang perikanan sesuai dengan kewenangan
pemerintah dan berdasarkan pembagian urusan
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pemerintah;

(2)Dinas 'Perikanandipimpin dleh seorang Kepala -ninas yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal3
Dinas Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan tugas
pokok pemerintah dibidang perikanan -sesuai dengan
kewenangannya dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati
serta melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas
dekonsentrasi dibidang perikanan.

Pasal4
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3
Peraturan Bupati ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, umum dan

perlengkapan;
b. Menyusun rumusan dan penjabaran kebijakan teknis

pemberian bimbingan;
c. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan

untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola,
menelaah serta menyusun kebijakan teknis dan program
dibidang perikanan;

d. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna
mewujudkan kesadaran yang berhubungan dengan
peningkatan tugas dibidang perikanan;

e. Pengawasan yang meliputisegala usaha dan kegiatan
untuk melaksanakan penyusunan teknis atas pelaksanaan
tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
oleh pemerintah .serta berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

f. Penelitian dan pengembangan yang meliputi segala usaha
dan kegiatan untuk menyelenggarakan, mengeloia, meneiiti
dan mengembangkan serta menumbuhkan hubungan
untuk melaksanakan dan meningkatkan tugas dibidang
perikanan; - - -

g. Melakukan bimbingan bagi pengelola Unit Pelaksanan
Teknis Dinas Perikanan;

h. Pelaksanaan pembinaan teknis pengelolaan dan pembinaan
mutu serta pemasaran hasil perikanan;

i. Pelaksanaan proses pemberian izin dan pembinaan usaha
sesuai bidang tugasnya;

J. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh
Bupatl.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

PasalS
{I)Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Musi

Banyuasian, terdiri dari :

a. Kepala Dinas.;
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

;c .-
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2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
.3. Sub Bagiap.K.~l.lllll,gan;

c. Bidang Budi Daya :

1. Seksi Pembenihan;
2. Seksi Pengembangan Budidaya;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;

d. Bidang Penangkapan Ikan, terdiri dari :

1. Seksi Usaha Penangkapan Ikan;
2. Seksi Pengembangan Penangkapan Ikan;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan;.

e. Bidang PengoIahan dan Pemasaran HasHPerikanaJ1

1. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
2. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu Hasil

Perikanan;
3. Seksi Pengembangan USaha dan Investasi;

f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya lkan, terdiri dari

1. Seksi Pengawasan Sumber Daya Ikan;
2. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Ikan;
3. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Ikan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan dan Struktur Dinas Perikanan dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, seperti tercantum pada Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BABIV
TATAKERJA

Pasa16

Dinas Perikanan, mempunyai tug~:
a. Membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan

dibidang perikanan atas Pelaksanaannya;
b. Melaksanakan segala urusan dibidang perikanan,

menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dan
tUgas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dibidang perikanan;

c. Melaksanakan bimbingan, pembinaan, memberikan
petunjuk dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur
pembantu dan pelaksanan yang berada di lingkungan
Dinasnya;

d. Melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing
maupun satuan organisasi serta instansi terkait sesuai
dengan tugas pokok masing-masing;

e. Melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan oleh Bupati.

Pasa17
(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan

administrasi umum kepada seluruh organisasi dalam
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lingkungan Dinas Perikanan.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Me1aksanakan administrasi umum, tatalaksana rumaht
tangga, urusan kepegawaian dan pembinaan organisasi
serta hubungan masyarakat;

b. Menyiapkan. dan. melaksanakan penatausahaan
administrasi keuangan dinas;

c. M~nyiapkan .dan menyusun perencanaan anggaran
dinas.

d. Mengkoordinir bidang-bidang di Dinas Perikanan.
e. Menyusun laporan-Iaporan dinas;
f. Penganalisian permasalahan, penentuan altematif

pemecahan masalah, pemberian bimbingan kepada
bawahan dan staf serta saran-saran kepada Kepa:la
Dinas.

g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dalam
menyUsun laporan dinas dan statistik perikanan;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya;

PasalS
(1)Sub Bagian PerenC8naan dan Pelaporan, mempunyai

tugas:
a. Melaksanakan perencanaan umum, program, kegiatan

dan anggaran pembangunan;
b. Mempersiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan

penyusunan program serta kegiatan pembangunan
perikanan;

c. Menghimpun, menampung dan mensinkronisasikan
usulan kegiatan dari daerah maupun dari pusat serta
instansi terkait;

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan
perikanan;

e. Melakukan pelayanan informasi pembangunan
perikanan;

f. Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan dinas
perikanan;

g. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah;

h. Menginventarisasi, merencanakan, monitoring, evaluasi
dan pelaporan kegiatan ;

i. Membuat laporan statistik perikanan;
J Melakukan pelayanan informasi pembangunan

perikanan;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(2)Sub Bagian Umumdan Kepegawaian,mempunyai tugas :

a. Melakukan koordinasi urusan tata usaha,rumah
tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata
laksana;

b. Melaksanakan urusan kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan pegawai;
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c. Melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian
danpembirlaan !)taf;

d. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan
kearsipan;

e. Melaksanakan keamanan dan kebersihan kantor;
f. Melaksanakan tugas-tugas humas dan keprotokolan

serta mempersiapkan penyelenggaraan rapat atau
pertemuan dinas;

g. Menyiapkan sarana dan prasarana dan perlengkapan
kantor;

h. Melaksanakan pengelolaan barang-barang inventaris
dan aset;

i. Melp.ksanakan perawatan, perbaikan aSet dan inventarj,s
kantor;

J. Menyiapkan rencana kebutuhan dan pengembangan
pegawai, mutasi pegawai, pembinaan organisasi, dan
ketatalaksanaan kepegawaian;

k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

(3)Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan, menyusun rencana anggaran rutin
dan pembangunan, pembukuan dan perbendaharaan;

b. Melakukan penatausahaan keuangan;
c. Menyusun 'laporan kemajuan keuangan dinas secara

berkala;
,d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal9
(1) Bldang Budi Daya,

se1:>agiantugas Dinas
budi daya perikanan;

mempunyai tugas melaksanakan
Perikanan dibidang pengembangan

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini, Bidang Budi Daya mempunyaifungsi :

a. Penetapan dan penyiapan bahan petunjuk dan
b.imbingankebijakan dibidang budi daya;

b. Penetapan dan penyiapan bahan petunjuk dan
pengembngan produksi, peningkatan produktivitas,
peningkatan penggunaan peralatan dibidang budi daya;

c. Penetapan sasaran dibidang budi daya;
d. Pelaksanaan tugas dinas dibidang produksi perikanan

budi daya;
e. Pelaksanaan investasi, penyusunan dan pengembangan

serta pembinaan dibidang sarana dan prasarana,
pembenihan dan budi daya;

f. Penyusunan perencanaan dan pengembangan dibidang
,budi daya, sarana dan prasarana, pembenihan dan Unit
Perbenihan Rakyat (UPR)serta pengembangan varietas
unggul;

g. Penganalisisan permasalahan, penentuan altematif
pemecahan masalah, pemberian bimbingan kepada
bawahan dan staf serta saran-saran kepada kepala
dinas;
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h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan.tugas dap.fl,Ulgliinya.

PasallO

(1)Seksi Pembenihanmempunyai tugas:
a. Menyiapkan dan menyusun petunjuk dan bimbingan

rekayasa pengembangan manajemen pembenihan;
b. Membina peningkatan pembenihan;
c. Menyusun dan menetapkan rencana pengembangan

pembenihan;
d. Menyususn sasaran dan produksi benih secara periodik;
e. Mengevaluasi capaian sasaran dan produksi

pembenihan; .
f. Menyebarluaskan teknologi pembenihan;
g. Menyebarluaskan induk dan benih unggul;
h. Mengawasi mutu benih serta pemberdayaan dan

pembinaan Unit Pembenihan Rakyat;
1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Seksi PengembanganBudi Daya,mempunyai tugas :

a. Menyiapkan, menyusun petunjuk dan bimbingan
tentang pengembangan budidaya;

b. Memina pengembangan budi daya;
c. Menyususn sasaran dan produksi perikanan budi daya;
d. Melakukan identifikasi hama dan penyakit ikan serta

upaya pencegahan;
e. Membuat buku laporan tahunan perikanan budi daya;
f. Menginventarisasi, mengidentifikasi, monitoring,

evaluasi dan pelaporan pengembangan dan
pembangunan perikanan budi daya;

g. Mengendalikan budi daya ikan termasuk pengembangan
teknologi budi daya serta uji coba penerapan teknologi
maju;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(3)Seksi Sarana elan Prasarana Buell Daya, mempunyai
tugas:
a. Membina peningkatan sarana dan prasarana budi daya;
b. Menyiapkan bahan penetapan, pembinaan,

.peningkatan, .penyediaan, pengembangan sarana dan
prasarana budi daya;

c. Menyusun pengelolaan sarana dan prasarana budi daya
dan jaringan irigasi perikanan;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.~. ,.

Paaa111
(1)Bielang Penangkapan lkan, mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang
perikanan tangkap;

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) pasal ini, Bidang Penangkapan lkan, mempunyai
fl,Ulgsi :
a. Penetapan dan penyiapan bahan

bimbingan untuk pengkajian dan
teknologi penangkapan ikan;

b. Penetapan dan penyiapan bahan pembinaan, bimtek
dan sosialisasi pengembangan produksi,peningk<ita,n
produktivitas, peningkatan penggunaan peralatan
penangkapan ikan yang ramah lingkungan;

c. Penetapan sasaran penebaran bibit di areal
penangkapanikan;

d. Pelaksanaan tugas dinas di sektor perikanan tangkap;
e. Pelaksanaan inventarisasi penyusunan dan

pengembangan serta pembinaan di sektor penangkapan
ikan, sarana dan prasarana penangkapan ikan,
pengembangan penangkapan, pembinaan nelayan dan
pengendalian penangkapan serta usaha penangkapan
ikan;

f. Penganalisisan permasalahan, penentuan alternatif
pemecahan masalah, pemberian bimbingan, pembinaan
kepada bawahan dan staf serta saran-saran kepada
kepala dinas;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal12

(1)8eksi UsahaPenangkapanlkan, mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana pengembangan dan peningkatan

usaha penangkapan ikan;
b. Menyusun rencana pengembangan usaha ikan

pedesaan;
c. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan usaha

penangkapan ikan di perairan umum, danau, rawa dan
tempat-tempat lainnya;

d. Melakukan monitoring, pemantauan dan evaluasi
terhadap usaha penangkapan ikan, sosialisasi
peraturan perundang-undangan dan larangan
penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah
lingkungan, serta penanggulangan' kelestarian areal
penangkapan ikan;

e. Menginventarisasi dan mendampingi kelompok usaha
penangkapanikan;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(2)8eksi Pengembangan Penangkapan lkan, mempunyai
.tugas:
a. Menyiapkan dan menyusun petunjuk dan bimbingan

pengembangan penangkapan ikan;
b. Membina, mengembangkan dan melakukan bimtek

peningkatan penangkapan ikan bagi nelayan dan
aparat;

c. Menyusun dan menetapkan rencana pengembangan
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penangkapan dan pembinaan nelayan;
d. Menyusun sasaran wilayah penang~llpan i~llD .dan

produksi perikanan tangkap secara periodik;
e. Membuat buku laporan statistik perikanan tangkap;
f. Melakukan inventarisasi, identifIkasi, pembinaan,

pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di
perairan umum, danau, rawa, dan tempat-tempat
lainnya;

g. Menguji dan menerapkan teknologi anjuran di sektor
penangkapanikan;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan,
mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penetapan pembinaan serta saran-

saran prasarana penangkapan ikan;
b. Melakukan pembinaan dan peningkatan sarana dan

prasarana penangapan ikan;
c. Membuat dan menyiapkan bahan penetapan,

pembinaan, peningkatan, pengembangan sarana
prasarana perikanan tangkap;

d. Menginventarisasi, merencanakan, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan tentang sarana dan prasarana
perikanan tangkap;

e. Memberdayakan dan mengembangkan operasionalisasi
pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Pasa113
(1) Bidang Pengolaban dan Pemasaran Hasn Perikanan,

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Perikanan dibidang pemasaran, promosi, pengolahan dan
pembinaan mutu. hasil perikarian serta investasi dan
permodalan usaha perikanan;

(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ml, Bidang Pengolaban dan
PemasaranHasnPerikanan mempunyai fungsi:
a. Pembinaan dan bimbingan dibidang usaha perikanan

serta memfasilitasi kerjasama dan kemitraan;
b. Pembinaan dan bimbingan serta pengembangan

pengolahan dan mutu hasil perikanan yang meliputi
analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi
pasar;

c. Pengembangan jaringan pemasaran dan promosi, baik
.dalam bentuk produk primer maupun sekunder di pasar
domestik maupun intemasional;

d. Melaksanakan pelayanan dan pengawasan perizinan
usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi
perikanan, prosedur dan tata cara perizinan usaha serta
pemantauan pelaksanaan izin usaha perikanan;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
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Pasal14
(l)Seksi Promosi clan'Pemasaran -Hasll -Perikanan,

mempunyai tugas :

a. Menyiapkan petunjuk operasional bimbingan
pemasaran dan promosi hasil perikanan;

b. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis
perkembangan informasi pasar ;

c. Mengembangkan sistem informasi pasar dan jaringan
pemasaran;

d. Melaksanakan dan memfasilitasi promosi produk hasil
perikanan;

e. Melaksanakan pembinaan kepada pelaku pasar dan
kelembagaan pemasaran hasil perikanan;

f. Melakaukan publikasi dan dokumentasi dibidang
promosi dan pemasaran;

g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan
yang dilakukan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2)Seksi Seksi Pengolahan clan Pembinaan Mutu Hasll
Perikanan,mempunyai tugas :

a. Menyiapkan pedoman pengolahan dan pembinaan
mutu hasil perikanan;

b. Melakukan pembinaan manajemen dan pengembangan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)pengolahan
bidang perikanan;

c. Melaksanakan dan memfasilitasi pengolahan dan
pembinaan mutu;

d. Melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan pelatihan
P2HP;

e. Melaksanakan inventarisasi produk olahan hasil
perikanan dan penyusunan laporan statistik
pengolahan;

f. Mensosialisasikan Standard Nasional Indonesia (SNI)
produk perikanan, termasuk sosialisasi penggunaan
bahan-bahan yang dilarang dalam pengolahan ikan;

g. Melaksanakan pengembangan pengolahan Value Added
(produk beroilai tambah);

h. Melaksanakan inventarisasi, monitoring dan evaluasi
kelompok usaha perikanan serta menerbitkan sertifikat
kelayakan usaha;

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan olehatasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3)Seksi PengembanganUsaha clan Investasi, mempunyai
tugas:
a. Memfasilitasi keIjasama nelayan pembudidaya dan

pengolahhasil perikanan dengan pihak perbankan;
b. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan dalam

mendorong investasi pengembangan usaha perikanan;
c. Menyusun analisis dan studi kelayakan usaha
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perikanan;
d. Melakukan pe1ayanan dan pengawasan -perizinan

perikanan;
e. Melakukan inventarisasi investasi dan koordinasi serta

pemantauan bantuan;
f. Melakukan pembinaan manajemen usaha mikro, kecil

dan menengah bidang perikanan;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

PasallS

(1)Sidang Pengelolaan Sumber Daya lkan. mempunyai tugas
melaksanakan sebagian Tugas Dinas Perikanan di bidang
penge10laan sumber daya ikan,

(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Sidang Peogelolaan Sumber Daya
lkan, mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan pembinaan bimbingan dibidang

pengelolaan sumber daya ikan;
b. Penetapan dan penyiapan bahan petunjuk dan

bimbingan kebijaksanaan dibidang pengelolaan sumber
daya ikan;

c. Penetapan sasaran dibidang pengelolaan sumber daya
ikan;

d. Pelaksanaan dan perumusan tata operasional
pengawasan, penegakkan hukum, sarana dan prasarana
serta pembinaan kepada masyaralGit;

e. Pelaksanaan inventarisasi, penyusunan perencanaan
dan pengembangan dibidang pengelolaan sumber daya
ikan;

f. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengembangan
pengelolaan sumber daya ikan;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasall6

(1)Seksi Pengawasan Sumber Daya lkan, mempunyai tugas:
a. Menyiapkan petunjuk operasional pengawasan;
b. Memantau dan mengawasi kegiatan di perairan umum

(air tawar dan air payau);
c. Mengembangkan sistem informasi tentang peraturan

perundang-undangan dibidang pengawasan sumber
daya ikan;

d. Melakukan identifikasi, inventarisasi, monitoring,
evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengawasan
dan pembinaan;

e. Melakukan tugas penyidikan, pemeriksaan dalam
rangka penegakkan hukum dibidang perikanan melalui
PPNSdi lingkungan dinas perikanan;

f. Melakukan pengawasan bersama dengan instansi
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terkait;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikah oleh atasan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2)Seksi Pemberclayaan Sumber Daya lkan, mempunyai
tugas;

a. Menyiapkan dan menyusun petunjuk dan bimbingan
tentang pemberdayaan sumber daya ikan;

b. Membina peningkatan kelestarian sumber daya ikan;
c. Menyusun kebutuhan restocing ikan di perairan umum

(air tawar dan payau);
d. Mengidentifikasi dan menyiapkan kawasan peruntukkan

konservasi suaka perikanan;
e. Melaksanakan dan memfasilitasi kelestarian sumber

dayaikan;
f. Melaksanakan pembinaan pada masyarakat tentang

kelestarian sumber daya ikan;
g. Menyusun data sumber daya ikan;
h. Menyiapkan dan menyusun perencanaan dan

bimbingan tentang kelestarian sumber daya ikan;
1. . Menginventarisasi, identifikasi, monitoring, evaluasi

kerusakan sumber claya ikan;
j. Melakukan monitoring dan evaluasi kawasan konservasi

sumber daya ikan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3)Seksi Kelembagaan clan Sumber Daya Ibn, mempunyai
tugas:
a. Menyiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan

kelembagaan kelompok;
b. Membina kelembagaan perikanan;
c. Meningkatakan kelembagaan perikanan;
d. Melakukan inventarisasi, monitoring dan evaluasi

kelompok perikanan dan kelembagaannya;
e. Mengidentifikasi kebutuhan bimbinganjpelatihan

kelembagaan perikanan;
f. Menyiapkan dan menyusun perencanaan dan

bimbingan tentang kelembagaan dan sumber daya
manusia perikanan;

g. Meningkatkan sumber daya manusia perikanan (aparat,
petanijnelayan dan masyarakat perikanan);

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BABV
UNITPELAKSANATJSPI$ DINAS(UPTD)

Pasal17

(1) Unit PeJaksanaTeknis Dinas (UPTD),mempunyai tugas :
a. Menyelenggarakan pengelolaan balai benih ikan;
b. Menghasilkan benih dan calon induk yang berkualitas;
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c. Melaksariakan monitoring dan evaluasi atas
pe1aksanaan kegiatan penge10laanbalai benih ikan;

d. Melakukan pengujian mutu hasil perikanan ;
e. Melakukan pengembangan produksi hasil ikan;
f. Membina Balai Benih Ikan;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

ayat (1) pasal ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai
fungsi:
a. Menyusun rencana pengelolaan balai benih ikan jangka

panjang dan pendek;
b. Menyelenggarakan pembenihan ikan - ikan ekonomis

penting untuk kebutuhan budi daya
c. Melakaukan pengawasan internal terhadap semua

kegiatan balai benih ikan;
d. Melakukan evaluasi atas kinerja yang berlangsung di

balai benih ikan;
e. Menye1enggarakan pembinaan terhadap UPR-UPRyang

berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
f. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan

kegiatan penanganan dan pengolahan hasil perikanan,
pemberian surat keterangan asal hasil perikanan dalam
peredaran lokal maupun eksport;

g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan
penangkapan ikan;

h. Menyeknggarakanpeklanganikan
i. Menyelenggarakan pembinaan penangkapan dengan

penerapan teknologi modern;
J. Menye1enggarakan / menyediakan kebutuhan nelayan

dalam melakukan operasional penangkapan ikan.

BABVI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

PasallS

Kelompok Jabatan Fungsional, adalah :

1. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas
Perikanan mempunyai tugas me1akukan kegiatan teknis
perikanan dibidang keahlian masing-masing;

2. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior selaku ketua ke1ompok yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas;

3. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat,
jenis dan beban kerja yang ada;

4. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BABVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal19
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi
Banyuasin dinyatakan tidak berlaku.

BABvm
KETENTUAN PENUTUP

Pasa],20

Peraturan Bupati illl mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal ao O\<-TOi»£/'I-- 2014

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal :;10 ()\Lm~lL 2014

BUPATI MUSI BANYUASINj

/
~ 'H. PAHRI AZ

SEKRETARIS DAERAH
~. KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

r'-4ls- H. SORAN MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2014 NOMOR A~?
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KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
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Tangga1 : 11.0 okTOl':>GIL 2014
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-HASIL PERI KANAN lKAN

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENGEMBANGAN BUD! PENGOLAHAN DAN PEMBINAAN- - PENGEMBANGANPENANGKAPAN - MUTU HASIL PERI KANAN f- PEMBERDAYAAN SUMBER DAYADAYA lKAN

lKAN

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSISARANA DAN PRASARANA PENGEMBANGAN USAHA DAN- SARANA DAN PRASARANA - PENANGKAPAN lKAN - INVESTASI J_
KELEMBAGAAN DAN SUMBERBUD! DAYA ~ ..

DAYAIKAN
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Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD)
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