
,

Menimbang

Menglngat

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 41 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUPATI MUSI BANYUASIN,

a. bahwa berdasarkan perkernbangan dinarnika organisasi dan
untuk rnernenuhi kebutuhan rnasyarakat terhadap pelayanan
aparatur pernerintah yang terus rneningkat, sejalan dengan
keberhasilan pernbangunan, narnun dengan organisasi yang
ramping akan tetapi multi fungsi;

b. bahwa dengan telah ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Nornor 5 Tahun 2008 tentang Pernbentukkan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin perlu diatur dan ditetapkan peraturan
pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud
dalarn huruf "a" dan huruf "b" perlu rnenetapkan Peraturan
Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi
Banyuasin.

1. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1959 tentang Pernbentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Surnatera Selatan
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 73,
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 1821);

2. Undang-Undang Nornor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nornor 169, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 3890);

3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4286);

4. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun Nornor 5,
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355);

5. Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Tahun
2004 Nornor 53, Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor 4389);

6. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66,
Tarnbahan Lernbaran Negara Repl!blik Indonesia Nornor 4400);

7. Undang - Undang Nornor 32 'Tahun 2004 tentang Pernerintahan
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4535);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4593);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741)

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

16.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun
2008 tentang Pembentukkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin perlu diatur dan ditetapkan
peraturan pelaksanaannya (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2008 Nomer 36).

MEMUTUSKAN :

BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUSI

PERATURAN
PENJABARAN
PERINDUSTRIAN
BANYUASIN

Menetapkan

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
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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-Iuasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

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

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

5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang - undangan;

6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus 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 dan
Sekretariat DPRD , Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;

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

9. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Musi Banyuasin;

10.UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin;

BAB /I
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal2

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur
pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perindustrian dan
perdagangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah
berdasarkan pembagian urusan;

(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal3

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas
melaksanakan tugas pokok pemerintah daerah dibidang
perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kewenangan dan
pembagian urusan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.



•

•
4

Pasal4
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal
3 Peraturan Bupati ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
mempunyai fungsi :
a. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan,

keuangan, kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan;

b. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengolahan dan
pengkajian data dan informasi;

c. Menyiapkan program dan bahan pelaksanaan dalam bidang
industri, kerajinan dan perdagangan;

d. Penyusunan rencana dan penjabaran kebijakan teknis,
pemberian bimbingan teknis, penyuluhan dan pengawasan
dibidang industri, kerajinan dan perdagangan;

e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dan pengembangan
dibidang industri, kerajinan dan perdagangan;

f. Menyiapkan serta menyelenggarakan kebijakan teknis sesuai
dengan kewenangan dibidang perindustrian dan perdagangan;

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi
dan perizinan dibidang industri kimia, agro industri, hasil hutan,
logam,mesin elektronika, usaha industri kecil, kerajinan,
perdagangan dan perlindungan konsumen , kemetrologian serta
pengawasan dan pengendalian pencemaran Industri;

h. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis ,memberikan
bimbingan, penyuluhan, melakukan pengawasan, pengendalian
arus barang dan jasa, promosi, penyiapan pelaksanaan perizinan
serta urusan kemetrologian di bidang perdagangan ;;

i. Menyiapkan bahan pengelolaan serta pembinaan pada Unit
Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Bupati.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal5
(1) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri dari :

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

1. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Industri Kimia, Agro Hasil Hutan dan Kelautan,
terdiri:

1. Seksi Industri Kimia dan Industri Agro;
2. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
3. Seksi Industri Hasil Perikanan dan Kelautan.

d. Bidang Industri Logam, Rekayasa, Mesin Peralatan, Jasa
dan Aneka, terdiri dari :



•
5

1. Seksi Industri Logam, Rekayasa dan Mesin Peralatan;
2. Seksi Industri Bahan Bangunan, Industri Jasa dan

Aneka;
3. Seksi Industri Kerajinan Umum.

e. Bidang Usaha Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari :
1. Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen;
2. Seksi Pendaftaran Perusahaan;
3. Seksi Promosi, Pengadaan, Penyaluran dan Metrologi.

f. Bidang Usaha Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari :
1. Seksi Ekspor Hasil Industri dan Non Industri;
2. Seksi Impor dan Ruang Kapal;
3. Seksi Promosi dan Ke~asama Luar Negeri.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
(2). Bagan Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini, seperti tercantum pada Lampiran yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATAKERJA

Pasal6

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas
melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang
Perindustrian dan Perdagangan, sesuai dengan
kewenangannya dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan mempunyai fungsi :
a. Sinkronisasi penyusunan rencana dan program ke~a

dibidang Perindustrian dan Perdagangan ;
b. Bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan

industri dan perdagangan;
c. Memberi petunjuk dan arahan kepada Sekretaris, Kepala

Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Mengkoordinasikan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian dan Kepala Seksi dalam pelaksanaan tugas agar
terjalin kerjasama yang baik;

e. Menyediakan Pelaksanaan Tugas Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi agar
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan;

f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, untuk mengetahui
permasalahannya dan penanggulangannya;

g. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan program
dibidang industri kimia, agro, hasil hutan dan perkebunan,
hasil perikanan dan kelautan, logam, rekayasa mesin
peralatan dan aneka, jasa dan standarisasi usaha, industri
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kecil, perdagangan kecil, usaha perdagangan dan
perlindungan konsumen serta kemetrologian;

h. Monitoring pencemaran industri, pengadaan dan penyaluran
barang dan jasa, inflasi dan urusan kemetrologian;

i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
j. Evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis bimbingan dan

pengembangan dibidang industri dan perdagangan.

Pasal7

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
penyusunan rencana dan program kerja serta pemberian
pelayanan administrasi dan hukum kepada semua unsur di
lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Musi Banyuasin;

(2) Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Membantu kepala dinas dalam bidang tugasnya;
b. Melaksanakan urusan kepegawaian;
c. Melaksanakan urusan keuangan;
d. Melaksanakan urusan umum, perlengkapan, perencanaan

dan pelaporan;
e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan

kepada kepala dinas tentang langkah-Iangkah yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya ..

PasalS

(1) Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan,
mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana dan program kerja serta pengolahan

data sebagai pedoman melaksanakan tugas;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum, rumah

tangga, kearsipan dan persuratan serta perjalanan dinas
pimpinan;

c. Menyusun dan merencanakan pengadaan, pemeliharaan
barang inventaris dinas;

d. Menyusun Laporan Sub Bagian sesuai dengan hasil yang
dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

e. Pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris kantor;
f. Melakukan urusan hubungan masyarakat;
g. Melakukan urusan keprotokolan;
h. Melaksanakan evaluasi pelaporan di lingkungan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan;
i. Menyusun statistik industri dan perdagangan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal9
(2) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas;

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian sebagai
pedoman melaksanakan tugas;' .
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b. Menyusun dan melaksanakan rencana formasi, pengadaan
penempatan dan pemerataan pegawai;

c. Mutasi, promosi dan pengembangan karier pegawai serta
jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Menyusun dan melaksanakan usul pengangkatan, kenaikan
pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian
dan pemensiunan, serta mutasi kepegawaian lainnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

e. Meneliti dan menetapkan keputusan .kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala, pemindahan, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

f. Mempersiapkan usaha peningkatan disiplin pegawai;
g. Merekomendasi pemberian izin belajar, pendidikan dan

pelatihan, tugas belajar, dan ujian dinas serta pemberian
tanda penghargaan dan jasa sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

h. Menyusun Oaftar Urut Kepangkatan (OUK) serta usul
penerbitan kartu pegawai, kartu istri/suami, taspen askes
pegawai di lingkungan kantor Oinas Perindustrian dan
Perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
a. Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan, penyimpanan,

pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan
keuangan dan verifikasi sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku;

b. Memantau pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan
serta anggaran subsidi dan mengevaluasinya;

c. Menyusun usul penyesuaian anggaran rutin dan
pembangunan sesuai dengan kebijaksanaan;

d. Menyusun laporan pelaksanaan anggaran rutin dan
pembangunan serta anggaran subsidi sebagai bahan
masukan atasan;

e. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan inventarisasi
kekayaan negara;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal10

(1) Bidang Industri Kimia, Agro, Hasil Hutan dan Kelautan,
mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis terhadap
pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan
sarana, usaha dan produksi serta pencegahan pencemaran
pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang industri kimia, agro,
hasil hutan, perkebunan, hasil perikanan dan kelautan;

(2) Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, Bidang Industri Kimia, Agro Hasil Hutan dan
Kelautan, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyajian

perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha
dibidang industri kimia, agro, hasil hutan dan kelautan;

b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan
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pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang
industri kimi, agro, hasil hutan dan kelautan;

c. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil
produksi, penerapan standar, pengawasan mutu,
diversifikasi produk, dan inovasi teknologi dibidang industri
kimia, agro, hasil hutan dan kelautan;

d. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi
kegiatan dibidang industri kimia, agro, hasil hutan dan
kelautan;

e. Analisis sistem usaha dan peningkatan kerjasama dengan
dunia usaha dibidang industri kimia, agro, hasil hutan dan
kelautan;

f. Penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan
penanggulangan dan pencegahan pencemaran.

Pasal11
(1) Seksi Industri Kimia dan Industri Agro, mempunyai tugas

melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan sarana, usaha, produksi dan pengawasan
mutu, pencegahan pencemaran, pemantauan dan evaluasi
serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang
industri kimia dan industri agro;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Industri Kimia dan
Industri Agro, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan

perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha
dibidang industri kimia dan industri agro;

b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang
industri kimia dan industri agro;

c. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil
produksi, penerapan standar, pengawasan mutu,
diversifikasi produk dan inovasi teknologi dibidang industri
kimia dan industri agro;

d. Penyiapan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi
kegiatan dibidang industri kimia dan industri agro;

e. Analisis sistem usaha dan peningkatan kerjasama dengan
dunia usaha dibidang industri kimia dan industri agro;

f. Penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan
penanggulangan dan pencegahan pencemaran.

Pasal 12
(1) Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis
pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi dan
pengawasan mutu, pencegahan pencemaran, pemantauan dan
evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha
dibidang industri hasil hutan dan perkebunan;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Industri Hasil Hutan dan
Perkebunan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan
perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang
industri hasil hutan dan perkebunan;
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b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri
hasHhutan dan perkebunan;

c. Penyiapan bimbingan teknis pengawasan mutu hasH
produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi
produk dan inovasi teknologi dibidang industri hasHhutan dan
perkebunan;

d. Penyiapan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi
kegiatan dibidang industri hasHhutan dan perkebunan;

e.Analisis sistem usaha dan peningkatan ke~asama dengan
dunia usaha dibidang industri hasHhutan dan perkebunan;

f. Penyiapan. bimbingan teknis serta pemantauan
penanggulangan dan pencegahan pencemaran;

Pasal13
(1) Seksi Industri Hasil Perikanan dan Kelautan, mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis
pembinaan dan pengembangan sarana, usaha,
produksi,pengawasan mutu, pencegahan pencemaran,
pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dunia
usaha dibidang industri hasHperikanan dan kelautan;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Industri HasHPerikanan
dan Kelautan, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan
perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang
industri hasHperikanan dan kelautan;

b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri
hasHperikanan dan kelautan;

c. Penyiapan bimbingan teknis pengawasan mutu hasH
produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi
produk, dan inovasi teknologi dibidang industri hasil perikanan
dan kelautan;

d. Penyiapan Penyiapan bahan pembinaan pemantauan dan
evaluasi kegiatan dibidang industri hasH perikanan dan
kelautan;

e.Analisis sistem usaha dan peningkatan kerjasama dengan
dunia usaha dibidang industri hasHperikanan dan kelautan;

f. Penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan
penanggulangan dan pencegahan pencemaran.

Pasal14

(1) Bidang Industri Logam, Rekayasa, Mesin Peralatan, Jasa
dan Aneka, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis
terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan
pengembangan sarana, usaha dan produksi serta pemantauan
dan evaluasi kegiatan dibidang industri logam, rekayasa, mesin
peralatan, jasa dan aneka;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, Bidang Industri Logam, Rekayasa, Mesin
Peralatan, Jasa dan Aneka mempunyai fungsi:
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a. Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan
perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha
dibidang industri logam, rekayasa, mesin peralatan, jasa dan
aneka;

b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang
industri logam, rekayasa, mesin peralatan, jasa dan aneka;

c. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil
produksi, penerapan standar, pengawasan, mutu,
diversifikasi produk dan inovasi teknologi dibidang industri
logam, rekayasa, mesin peralatan, jasa dan aneka;

d. Penyiapan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi
kegiatan dibidang industri logam, rekayasa, mesin peralatan,
jasa dan aneka;

e. Analisis sistem usaha dan peningkatan kerjasama dengan
dunia usaha dibidang industri logam, rekayasa, mesin
peralatan, jasa dan aneka;

f. Penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan
penanggulangan dan pencegahan pencemaran.

Pasal15

(1) Seksi Industri Logam, Rekayasa dan Mesin Peralatan,
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan
teknis pembinaan pengembangan sarana, usaha, produksi dan
peningkatan mutu, pencegahan pencemaran, pemantauan dan
evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha
dibidang industri logam, rekayasa dan mesin peralatan;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Industri Logam,
Rekayasa dan Mesin Peralatan, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan

perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang
industri logam, rekayasa dan mesin peralatan;

b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri
logam, rekayasa, mesin peralatan;

c. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi,
penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk
dan inovasi teknologi dibidang industri logam, rekayasa,
mesin peralatan;

d. Penyiapan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi
kegiatan dibidang industri logam, rekayasa, mesin peralatan;

e.Analisis sistem usaha dan peningkatan kerjasama dengan
dunia usaha dibidang industri logam, rekayasa, mesin
peralatan;

f. Penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan
penanggulangan dan pencegahan pencemaran.

Pasal16
(1) Seksi Industri Bahan Bangunan, Industri Jasa dan Aneka,

mempunyai tugas penyiapan bahan bimbingan teknis
pembinaan dan pengembangan sarana, usaha produksi,
pengawasan mutu, pencegahan pencemaran, pemantauan dan
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evaluasi serta peningkatan kerjasarna dengan dunia usaha
dibidang industri bahan bangunan, industri jasa dan aneka;

(2) Dalarn rnelaksanakan tugasnya Seksi Industri Bahan Bangunan,
Industri Jasa dan Aneka, rnernpunyai fungsi :
a. Penyusunan petunjuk birnbingan teknis dan penyiapan

perizinan serta pedornan pernbinaan kegiatan usaha
dibidang industri bahan bangunan, industri jasa dan aneka;

b. Penyiapan pernberian birnbingan teknis pernbinaan dan
pengernbangan sarana, usaha dan produksi dibidang
industri bahan bangunan, industri jasa dan aneka;

c. Penyiapan birnbingan teknis peningkatan rnutu hasil
produksi, penerapan standar, pengawasan rnutu,
diversifikasi produk dan inovasi teknologi dibidang industri
bahan bangunan, industri jasa dan aneka;

d. Penyiapan bahan pernbinaan pernantauan dan evaluasi
kegiatan dibidang industri bahan bangunan, industri jasa dan
aneka;

e. Analisis sistern usaha dan peningkatan ke~asarna dengan
dunia usaha dibidang industri bahan bangunan, industri jasa
dan aneka;

f. Penyiapan birnbingan teknis serta pernantauan
penanggulangan dan pencegahan pencernaran.

Pasal17

(1) Seksi Industri Kerajinan Urnurn rnernpunyai tugas
rnelaksanakan penyiapan pernberian birnbingan teknis terhadap
pelaksanaan kebijaksanaan pernbinaan dan pengernbangan
sarana, usaha, produksi, peningkatan ke~asarna dan
pernantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis
dibidang kerajinan urnurn;

(2) Dalarn rnelaksanakan tugasnya sebagairnana dirnaksud dalarn
ayat (1) pasal ini, Seksi Industri Kerajinan Urnurn, rnernpunyai
fungsi:
a. Penyusunan petunjuk teknis pernbinaan dan pedornan

kegiatan usaha dibidang industri kerajinan urnurn;
b. Penyiapan pernberian birnbingan teknis pernbinaan dan

pengernbangan sarana, usaha dan produksi dibidang
industri kerajinan urnurn;

c. Penyiapan bahan pernbinaan dibidang industri kerajinan
urnurn;

d. Analisis iklirn usaha dan peningkatan kerjasarna dengan
dunia usaha dibidang industri kerajinan urnurn;

e. Pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan
teknis dibidang industri kerajinan urnurn.

Pasal18

(1) Bidang Usaha Perdagangan Dalarn Negeri , rnernpunyai
tugas rnelaksanakan penyiapan pernberian birnbingan teknis
terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pernbinaan,
pengernbangan, prornosi, pernantauan, pengawasan,
perlindungan konsurnen, kernetrologian serta evaluasi kegiatan
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dibidang Usaha Perdagangan Dalam Negeri;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pasal ini, Bidang Usaha Perdagangan Dalam Negeri
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan

perizinan dan pedoman pembinaan kegiatan usaha
perdagangan dalam negeri;

b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan sarana usaha, perlindungan konsumen,
pengadaan dan penyaluran barang dan jasa serta kegiatan
promosi;

c. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku
daftar perusahaan;

d. Pemantauan dan pengawasan pengadaan dan penyaluran
barang dan jasa serta kemetrologian

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan
teknis dibidang usaha perdagangan dalam negeri.

Pasal19

(1) Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen,
mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pembinaan
dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, perizinan,
perlindungan konsumen, pemantauan, pengawasan dan
evaluasi, serta peningkatan ke~asama dengan dunia usaha,
pemerintah daerah dan instansi lainnya dibidang usaha
perdagangan dan perlindungan konsumen;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Bimbingan Usaha dan
Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi :
a. Menyusun petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan

perizinan pedoman pembinaan kegiatan usaha
perdagangan;

b. Penyiapan pemberian bimbingan pembinaan dan
pengembangan bimbingan usaha, kemitraan usaha, sarana
dagang dan perlindungan konsumen;

c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan bidang asosiasi usaha dan kelembagaan
perdagangan;

d. Melaksanakan penyuluhan kebijaksanaan dan peraturan
perundang-undangan terhadap konsumen dan pelaku
usaha;

e. Melakukan publikasi dan dokumentasi dibidang perlindungan
konsumen serta pengawasan barangljasa yang beredar di
pasar;

f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan
teknis dibidang usaha perdagangan.

Pasal20
(1) Seksi Pendaftaran Perusahaan, mempunyai tugas

melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan, pemantauan dan evaluasi, serta peningkatan
kerjasama dengan dunia usaha dibidang pelaksanaan
pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan



13

kepada pihak yang memerlukan;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pendaftaran Perusahaan,
mempunyai fungsi ;
a. Penyiapan penyusunan petunjuk pelayanan pendaftaran

perusahaan dan pemberian informasi perusahaan;
b. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku

daftar perusahaan;
c. Melaksanakan pengawasan, penyidikan, dan penindakan

atas pelanggaran Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan;
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis

pendaftaran perusahaan.

Pasal21
(1) Seksi Promosi , Pengadaan, Penyaluran dan Metrologi,

mempunyai tugas melaksanakan urusan promosi, pengadaan,
penyaluran dan kemetrologian;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Promosi, Pengadaan,
Penyaluran dan Metrologi, mempunyai fungsi :
a. Pengolahan standar ukuran, cap, tanda tera dan sarana

kemetrologian lainnya;
b. Pemeriksaan dan pengujian standar tingkat empat untuk alat-

alat ukur, takar, tim bang dan perlengkapannya;
c. Peneraan dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan

perlengkapannya;
d. Pengawasan penggunaan alat-alat ukur, takar timbang, dan

perlengkapannya serta pengawasan barang dalam keadaan
terbungkus;

e. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pengusaha,
reparatur alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;

f. Pengumpulan dan pengolahan data alat-alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya serta data yang berkaitan
dengan kemetrologian;

g. Pelaksanaan monitoring kebutuhan pokok, minyak tanah ,
pupuk dan barang strategis lainnya

h. Melakukan promosi baik lokal maupun nasional di dalam
negeri.

Pasal22

(1) Bidang Usaha Perdagangan Luar Negeri, mempunyai tugas
melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan
kebijaksanaan, pembinaan dan pengembangan ekspor, impor,
promosi, dan ke~asama luar negeri serta pemantauan evaluasi
pelaksanaan teknis dibidang perdagangan luar negeri;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini Bidang Usaha Perdagangan Luar Negeri
menyelenggarakan fungsi :
a. Menyusun petunjuk teknis pembinaan dan penerbitan

perizinan ekspor dan impor;
b. Melaksanakan pengawasan terhadap barang-barang ekspor

impor;
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C. Melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan ekspor
impor;

d. Menyusun program dalam rangka peningkatan ekspor impor
serta identifikasi produk-produk ekspor impor;

e. Melakukan kerjasama dengan dunia usaha dibidang ekspor
impor;

f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan
kepada Kepala Dinas tentang langkah-Iangkah yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal23

(1) Seksi Ekspor Hasil Industri dan Non Industri, mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis
pembinaan dan pengembangan ekspor, pengawasan untuk
perizinan ekspor, analisis iklim usaha, pemantauan dan
evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha
dibidang ekspor hasil industri;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Ekspor Hasil Industri dan
Non Industri, menyelenggarakan fungsi:
a. Mengumpulkan dan menganalisis data potensi produksi

hasil industri dan non industri;
b. Mempersiapkan pemberian bimbingan teknis kepada

eksportir dalam usaha peningkatan dan pengembangan
ekspor hasil industri dan non industri ;

c. Mempersiapkan bahan informasi tentang jenis, harga
barang-barang, di luar negeri dan potensi usaha
perdagangan ekspor serta bahan informasi tentang eksportir
dan pembeli luar negeri;

d. Menyusun program kegiatan dalam usaha peningkatan dan
pengembangan ekspor hasil industri dan non industri;

e. Mempersiapkan pemberian SKA hasil industri dan non
industri;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Usaha Perdagangan Luar Negeri;

Pasal24

(1) Seksi Impor dan Ruang Kapal, mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan
dan pengembangan impor, pengawasan mutu, perizinan impor,
analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta
peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang impor dan
ruang kapal;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Impor dan Ruang Kapal
menyelenggarakan fungsi :
a. Melakukan pengumpulan dan pencatatan serta menganalisis

data impor;
b. Mempersiapkan penerbitan perizinan impor;
c. Monitoring realisasi impor;
d. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait

mengenai informasi muatan dan ruang kapal;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang
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Usaha Perdagangan Luar Negeri.

Pasal25

(1) Seksi Promosi dan Kerjasama Luar Negeri, mepunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan
dan pengembangan promosi dan kerjasama luar negeri;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Promosi dan Kerjasama
Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :
a. Melakukan pembinaan kepada eksportir serta memberikan

informasi pasar luar negeri mengenai jenis komoditas , mutu
komoditas dan harga komoditas;

b. Mengundang investor untuk pameran promosi komoditas-
komoditas dalam dan luar negeri;

c. Monitoring pelaksanaan kerjasama pemerintah dibidang
perdagangan luar negeri;

d. Pemantauan serta evaluasi dibidang promosi perdagangan
luar negeri;

e. Melaksanakan tugas tugas lain oleh bidang usaha
perdagangan luar negeri.

BABV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal26

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan di kecamatan-
kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati
Nomor 519 Tahun 2000 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi
Banyuasin dinyatakan tidak berlaku.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal28

Peraturan Bupati ini 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 10 N t>plr111 bQr 2008

SUPATI MUSI SANYUASIN,

~/
H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggallo Nc>panllollr 2008

SE RETARIS DERAH
KABUPA EN MUSI BANYUASIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR 12Lj

1
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