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GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DIMAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016
ten tang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Kepulauan Riau tentang Pemberitukan Unit
Pelaksana Tekn)s Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau;
1.

Nomor 25 Tahun 2002 ten tang
Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2437);

2.

Undang-Undang

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5073);
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4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peru bah an Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5.

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

6.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor PER.07/MEN/2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan
Budidaya;

7.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
PER.19/MEN/2010
tentang
Pengendalian
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

8.

Peraturan /Menteri Kelautan dan Perikanan
Indonesia
Nomor
PER.08/MEN/2012
Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara
Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);

9.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.72/ MEN/2016 tentang Persyaratan Dan Tata Cara
Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan;

Nomor
Sistem
Republik
tentang
Republik

10. Peraturan Daerah Povinsi Kepulauan Riau Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7 Noreg
Peraturan
Daerah
Provinsi
Kepulauan
Riau:
7/322/2016,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 41);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374);
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA
TEKNIS
DINAS PADA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN

RlAU.
BAB I
KETENTUAN
UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dirnaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah;
4.

Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau;

5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah
Provinsi Kepulauan Riau;
6. Kepala Dinas adalah
Kepulauan Riau;
I.

Dinas Kelautan dan Perikanan

Kepala Dinas Kelautan dan

Perikanan

Provinsi

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTDadalah unsur
pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
darr/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;

8. Kepala UPTD adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;
9.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan
dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya, mulai dari pra
produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran,
yang
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;

10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus
hidupnya berada dilingkungan perairan;
11. Pembudidayaan Ikan adalah

kegiatan untuk memelihara, membesarkan,
darr/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang
terkontrol, terrnasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, darr/atau
mengawetkannya;

12. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan
disekitarriya dengan batas-batas
tertentu
sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai
tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dany atau bongkar muat ikan
yang dJI~hgkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan
penUnj~~: perikanan;
13. Labofatd~~.m adalah tempat untuk melakukan pengujian secara laboratoris
terhadap: .parameter organoleptik, mikrobiologi, kimia, dan fisika serta
parameter .lairmya dengan metode tertentu terhadap bahan baku, bahan
rambanah, bahan pembantu, produk akhir, air dan Iimbah serta komponen
perairan dan lingkungan perikanan;
14. Pengendalian Mutu adalah kegiatan untuk melakukan verifikasi terhadap
kesesuaian -an tara penerapan sistem mutu oleh pelaku usaha dengan
peraturan"peraturan/ketentuan
dalam rangka memberi jaminan mutu dan
kearnanan hasil perikanan;
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15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada
.
lJ,PTDdi ~ipgkungan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;
./

16. Kep~lflSeksi adalah Kepala Seksi pada UPTD di lingkungan Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;
'1'

,

17. Kelompok Jabatan

Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang
ditinjau dan sudur fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas
PemerihtahDaerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB II
PEMBENTUKAN,
..
,
KLASIFlKASI,KEDUDUKAN,DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal2

(1)

Dengan Peraturan Gubemur im dibentuk
Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

UPT Dinas

Kelautan

(2)

UPTD~ebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. UPro, Balai Pelabuhan Perikanan Pantai;
b. UPTQ::E3alaiPengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan
Perikanan; dan
c. UPTDBalai Benih Ikan.

dan

Bagian Kedua
Klasifikasi
Pasa13
Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
a. UPTDBalai Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A;
b. UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan
Perikanan Kelas A; dan
c. UPTDJ3alai Benih Ikan Kelas A.
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Bagian Ketiga
Kedudukan
Pasa14
(1)

UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

t2} UJ>TDrnerupakan bagian dari perangkat daerah provinsi.
Bagian Keempat
Tugas
Paragraf 1

UPTDBalai Pelabuhan Perikanan Pantai
Pasal5
(1)

UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan
pantai, ,~es;yahbandaran perikanan, pelayanan teknis kapal perikanan,
fasilitas(produksi dan pemasaran hasil perikanan.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala
UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai mempunyai rincian tugas:
a. menyusun bahan perencanaan operasional di lingkungan UPTD Balai
Pelabuhan Perikanan Pantai;
b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Balai
Pelabuhan Perikanan Pantai;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
UPTDBalai Pelabuhan Perikanan Pantai;
d.. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Balai
Pelabuhan Perikanan Pantai;
e. menyusun
bah an
tugas-tugas
dan
kebijakan
teknis terkait
ketatausahaan
menyusun bah an tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait Tata
pengusahaan
g. menyusun
bahan
tugas-tugas
dan
kebijakan
teknis
terkait
Kesyahbandaran
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Balai
Pelabuhan Perikanan Pantai;
1.
rnenyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Balai
Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
J. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
f.

Pasal 6
(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan perencanaan, pelaksanaan, peman tau an , pengelolaan data dan
informasi, pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan kepegawaian,
tata laksana barang milik negara/daerah, rumah tangga, ketatausahaan,
dan ,perumusan kebijakan teknis, serta pengelolaan keamanan, ketertiban,
kebersihan dan perawatan kawasan pelabuhan perikanan;
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
b. rnembagitugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
c. meII'lpimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian
Tata Usaha;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
e. melaksanakan
koordinasi, perencanaan,
evaluasi, pengendalian,
pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta
menghimpun bahan kebijakan teknis Sub Bagian Tata Usaha;
f. melaksanakan pengelolaan barang milik negara/ daerah, perlengkapan,
peralatan kantor, surat menyurat, naskah dinas, urusan rumah tangga
dan kehumasan serta kearsipan;
s.. melakeenakan pengelolaan data dan informasi, keamanan, ketertiban,
.kebersihan dan perawatan lingkungan kawasan pelabuhan serta Tindak
Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
h. rnengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub 8agian Tata
Usaha;
1.

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
dan

J.

f

.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Pasal 7

(1) Kepala Seksi Tata Pengugahaan mempunyai tugas melaksanakan tata
pengusahaan, perencanaan pembangunan, pengembangan, pendayagunaan
dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan, operasional serta
pelayananjasa kepelabuhanan dan mutu hasil perikanan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala
Seksi T~~ Pengusahaan mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan Seksi Tata Pengusahaan;
b. mernbagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Tata Pengusahaan;
c. mernbimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Tata
Pengusahaan;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Tata Pengusahaan;
e. melaksanakan perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan, aspek
-tata pengusahaan, pengembangan dan pemanfaatan areal pelabuhan
perikanan:
f . melaksanakan

rehabilitasi,
pembangunan
pelabuhan,
fasilitas
pelabuhan, pelayanan operasional, pengawasan dan pengendalian teknis
serta jasa pelabuhan perikanan;
g; melaksanakan pembinaan, pengawasan mutu hasil perikanan di
daratan pelabuhan, pengelolaan data dan informasi serta Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Tata Pengusahaan;
h. mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan di lingkungan Seksi Tata
Pengusahaan;
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1.

J.

_

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Tata Pengusahaan;
dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pirnpinan baik lisan
rnaupun tertulis.
Pasal8

(I)

Kepala Seksi Kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
kapal perikanan, keselamatan kapal perikanan, pengumpulan data dan
penyusunan laporan serta koordinasi pengawasan kawasan penangkapan
ikan;

(2) Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala
Seksi ,f(~SYJI.hbandaranmempunyai rincian tugas:
a .. rnerencanakan kegiatan Seksi Kesyahbandaran;
b. m,~m.l:>~gi-tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Kesyahbandaran;
C. l11:rrripi~bing pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi
Kesyahbandaran;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesyahbandaran;

e. melaksanakan
perencanaan,
evaluasi,
pengendalian,
pelaporan,
pemantauan dan pernbinaan terhadap kapal-kapal perikanan serta
aspek kesyahbandaran perikanan;
f. melaksanakan
pembinaan terhadap keselamatan pelayaran kapal
perikanan, pengawasan kawasan penangkapan ikan, pembinaan dan
pengawasan mutu hasil perikanan diatas kapal di pelabuhan;
g. melaksanakan
pengelolaan data dan informasi serta Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemerikdan lingkup Seksi Kesyahbandaran;
h. mengevaluasi
pelaksanaan
kegiatan
di
lingkungan
Seksi
Kesyahbandaran:
1.

J.

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Tata Pengusahaan;
dan melakeanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Paragraf 2
UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan
Produk Kelautan dan Perikanan
Pasal9

(1) UPTD-Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan
Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di
bidang. pengujian, jaminan mutu dan pengembangan produk kelautan dan
perikanan;
(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), Kepala
Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan
mempunyai rincian tugas :
a. menyusun bahan perencanaan operasional di lingkungan UPTD Balai
Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;

b. mendistribusikan

tugas

kepada

bawahan

di lingkungan

UPTD Balai

Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan
Perikanan;
d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Balai
Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
e. menyusun
bahan
tugas-tugas
dan
kebijakan
teknis
terkait
ketatausahaan;
f. menyusun bah an tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait Pengujian
Mutu;
g. menyusun
bahan
tugas-tugas
dan
kebijakan
teknis
terkait
Pengembangan Produk;
h. rnengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Balai
Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
1. rnenyusun
laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Balai
Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
dan
J. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
rnaupun tertulis.
Pasall0
(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengelolaan data dan informasi,
pengelolaa,n,administrasi k~ngan,
pengelolaan kepegawaian, tata laksana
barang rnilik negara/ daerah, rumah tan gga, ketatausahaan, dan perumusan
kebijakan teknis, serta pengelolaan keamanan, ketertiban, kebersihan dan
perawatan- . ,UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk
Kelautandan Perikanan;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tara Usaha;
b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata
Usaha;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
e. melaksanakan
koordinasi, perencanaan,
evaluasi, pengendalian,
peJapora.n, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta
menghimpun bahan kebijakan teknis Sub Bagian Tata Usaha;
f. melaksanakan pengelolaan barang milik negara/daerah, perlengkapan,
peralatan kantor, surat menyurat, naskah dinas, urusan rumah tangga
dan kehumasan serta kearsipan;
g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi, keamanan, ketertiban,
kebersihan dan perawatan lingkungan kawasan balai pengujian mutu
dan .pengembangan produk serta Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup Sub Bagian Tata Usaha;

h. mengevaluasi
Usaha;
1.

pelaksanaan

kegiatan

di lingkungan

Sub

Bagian

Tata

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub 8agian Tata Usaha;

dan
J.

mela.k~nakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupuj1'tertulis.
}'::·.i.

Pasal 11

(1)

Pengujian Mutu mempunyai tugas melaksanakan pengujian secara
organoieptik , mikrobiologi, kimia, dan fisika maupun parameter lainnya
terhadap bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu, air, es dan
produk akhir serta limbah unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan;

(2)

Untuk 'IIlelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala
Seksi Pengujian Mutu mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan Seksi Pengujian Mutu;
b. membag! tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengujian Mutu;
c. m~mbimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengujian
Mutu;

Seksi

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengujian Mutu;
e. melaksanakan perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan,
dan
aspek .pengujian mutu serta mengeluarkan laporan hasil uji (LHU);
f'. melaksanakan penanganan, pengelolaan dan pengujian contoh (arsip
contoh) secara laboratoris untuk proses penerbitan SNI terhadap bahan
baku, bahan tambahan, jahan pembantu, air, es dan produk akhir serta
pemantauan limbah dan kualitas lingkungan usaha kelautan dan
perikanan;
g. melaksanakan
pengelolaan laboratorium pengujian sesuai standar
nasional maupun internasional untuk memperoleh pengakuan dan
akreditasi ,dari bad an / instansi yang berwenang;
h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pengujian Mutu;
\. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengujian Mutu;
J .. melap()rkan pelaksanaan kineIja di lingkungan Seksi Pengujian Mutu;

dan

k. rnelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.
Pasal 12
(1) Seksi Pengembangan Produk mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,
bimbingan dan pengawasan terhadap teknik pengolahan dan sistem
jarninan . mutu
dalam upaya pengembangan produk kelautan dan
perikanan ;,
(2) L!ntukmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala
Seksi Pengembangan Produk mempunyai rincian tugas:
a. rnerencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Produk;

b. melllbagi
Prod uk;

tugas

kepada

bawahan

di lingkungan

Seksi Pengembangan

c. membimbing pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Produk;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan
Produk: ,
e. melaksanakan perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan, analisis
kebutuhan dan ketersediaan pasokan produk perikanan sebagai bahan
penyiapan rekomendasi izin pemasukan hasil perikanan dan aspek
pengembangan produk kelautan dan perikanan;
f. melaksanakan
pembinaan
diversifikasi produk bemilai tambah,
bimbingan pemenuhan persyaratan Standar NasionaI Indonesia (SNI),
penerapan mutu sebagai bahan penyiapan rekomendasi penerbitan SKP,
dan- verifikasi dokumen Sistem Jaminan Mutu yang diajukan pelaku
usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
g. melaksanakan
pengambilan contoh dalam rangka monitoring dan
pengawasan terhadap mutu dan keamanan produk hasil kelautan dan
pe rikan an , mengelola data dan informasi serta Tindak Lanjut Laporan
Ha~il,Pemeriksaan lingkup Seksi Pengembangan Produk;
h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan

Produk:
1.

melaporkan pelaksanaan
Produk; dan

kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan

J. melaksanakan

tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Paragraf 3
UPTD Balai Benih Ikan
Pasal 13

(1)

UPTD Balai Benih lkan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis
operasional di bidang perikanan budidaya, aspek pembenihan dan
pengelolaan benih ikan bermutu dan induk unggul serta melaksanakan
pembinaan teknis terhadap pembudidaya ikan.

(2)

Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), Kepala
UPTDBalai Benih Ikan mempunyai rincian tugas:
a. menyusun bahan perencanaan operasional di lingkungan UPTD Balai
Benih lkan;
b. mendistribusikan
BenihIkan;

tugas

kepada bawahan di lingkungan UPTD Balai

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
UPTDBalai Benih Ikan;
~. ·menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Balai Benih
Ikan;
e. menyusun
bahan
ketatausahaan;

tugas-tugas

f. menyusun bah an tugas-tugas
Pengujian dan Teknologi;

dan

kebijak:an

teknis

terkait

dan kebijakan teknis terkait Produksi,

g. menyusun bahan tugas-tugas
dan Kerjasama;
h. mengevaluasi

pelaksanaan

dan kebijakan

teknis terkait Standarisasi

tugas bawahan di lingkungan UPTD Balai

Benih Ikan;
menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Balai Benih
Ikan.dan
J. melaksanakan
.....
tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
rhaupiUritertulis.
1.

,;

Pasal14
(1)

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengelolaan data dan informasi,
pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan kepegawaian, tata laksana
barang rnilik negara/ daerah, rumah tangga, ketatausahaan, dan perumusan
kebijakan teknis, serta pengelolaan keamaan, ketertiban, kebersihan dan
perawatan kawasan balai benih.

(2) Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala
SubBagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan Sub 8agian Tata Usaha;
b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata
Usaha;

d. -merneriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
e. melaksanakan koordinasi, perencanaan,
evaluasi,
pengendalian,
petaporan. pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta
menghtmpun bahan kebijakan teknis Sub Bagian Tata Usaha;
f. melaksanakan pengelolaan barang milik negaraj'daerah, perlengkapan,
peralatan kantor, surat rnenyurat, naskah dinas, urusan rurnah tangga
dan kehumasan serta kearsipan;
g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi, keamanan, ketertiban,
kebersihan dan perawatan lingkungan kawasan balai benih ikan serta
Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub Bagian Tata
Usaha;
h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata
Usaha:
,
_'
"

i.

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub 8agian Tata Usaha;
dan

J,

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun.tertulis.
Pasal 15

(1) Seksi Produksi, Pengujian dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan
produksi benih berrnuru dan induk unggul, pengujian, aplikasi teknologi,
penyiapan rancang bangun saran a dan parasarana
pengembangan
pembenihan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala
.' Seksi Produksi, Perigujian dan Teknologi mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Produksi, Pengujian dan Teknologi;
b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Produksi, Pengujian
dan Teknologi;
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Produksi,
Pengujian dan Teknologi;
d. merneriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Produksi, Pengujian
dan'1'bknologi;
~. rbela~kanakan
koordinasi,
perencanaan,
evaluast,
pengendalian,
pelaporan, aspek produksi, pengujian dan teknologi pembenihan,
produksi benih bermutu dan induk unggul, pengelolaan induk,
pendederan, pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan;
f. rnelaksanakan kegiatan distribusi produksi benih, induk,
hasil
pernbesaran budidaya, pengembangan sarana prasarana balai benih,
pelayanan pengujian dan bimbingan teknis laboratoriurn kesehatan
lingkungan;
g. melaksanakan pengkajian, diserninasi teknologi pembenihan air tawar,
payau dan air laut, pengelolaan data dan informasi serta Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Produksi, Pengujian dan
Teknologi;
h. rnengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Produksi,
Perigujian dan Teknologi;
1. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Produksi, Pengujian
dan Teknologi; dan
J. melaksanakan tugas keq)flasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Pasal 16
( 1)

Seksi Standarisasi dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan
perumusan
kebijakan,
penyusunan
dan
pelaksanaan
standarisasi, sertifikasi, pelayanan informasi dan publikasi, serta kerjasama
teknis pengembangan pembenihan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala
Seksi Standarisasi dan Kerjasama mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan Seksi Standarisasi dan Kerjasama;
b. mernbagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Standarisasi dan
Kerjasama;
c. mernbimbing pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi
Standarisasi dan Kerjasama;
d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Standarisasi dan
Kerjasama;

e. melaksanakan
koordinasi,
perencanaan,
evaluasi,
pengendalian,
pelaporan, sertifikasi benih ikan dan induk lingkup balai benih dan
pengelolaan pelayanan informasi teknis dan pu blikasi aspek standarisasi
dan kerjasarna;

,

,"
f. melaksanakan

peningkatan sumberdaya manusia, kapasitas Unit
Pembenihan Rakyat (UPR), kerjasama teknis perikanan budidaya air
tawar, air payau dan air laut serta Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup Seksi Seksi Standarisasi dan Kerjasama;
g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Standarisasi
dan Kerjasama;
h. mel~p()tkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Standarisasi dan
KeIjasama; dan
1. i'rnela.~sahakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
m au Vllfl ;tertulis,

-~,i

(1)

BABIII
SUSUNANORGANISASIDANWILAYAHKERJA
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Paragraf 1
UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
Pasal 17

Susunam Organisasi UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana
dimaksud pad a Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
a. Kepala Balai;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Tata Pengusahaan;
d. Seksi Kesyahbandaran; dan
e. Kelompok Jabatan Fungstonal.

(2) Struktur Organisasi UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.
Paragraf 2
UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan
Produk Kelautan dan Perikanan
Pasal 18
(1)

Susu'naA Organisasi UPTD Balai Pengujian
Produk Kelautan dan Perikanan terdiri dan:
a. Kepala., Balai;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengujian Mutu:
d.' Seksi Pengembangan Produk; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
;"

Mutu dan

Pengembangan

.

(2) Struktur Organisasi UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk
Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran II.

"

Paragraf 3
UPTDBalai Benih Ikan
Pasal 19
(1) Susunan:Otganisasi
a. Kepala Balai;

b.
c.
d.
e.

UPTD Balai Benih Ikan terdiri dan:

Sub Bagian Tata Usaha;
Seksi Produksi, Pengujian dan Teknologi;
SeksiStandarisasi dan Kerjasama; dan
Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.
Bagian Kedua
Wilayah Kerja

Pasa120
Wilayah"ke't]aUprrDpada Dinas adalah:
a. UPTD 8ai'ai·· Pelabuhan Perikanan Pantai dengan wilayah kerja dan
pengoperaslan pelabuhan perikanan, berkedudukan di Kabupaten Kepulauan
Anambas;
b. UPTD ..Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan
Perikanan dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten/Kota
se-Provinsi
Kepulauan
Riau berkedudukan di Kota Tanjungpinang; dan
'
c UrrD Balai Benih Ikan dengan wilayah kerja meliputi kabupaten Zkota seProvinsi Kepulauan Riau ber~dudukan di Kabupaten Bintan.
,.;

BABIV
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal21
(I)

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan
oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mernenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan
yang ditangani.
8agian Kedua
Jabatan
Pasa122
(1) Kepala UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pan tai, Kepala UPTD Balai
Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan, dan
Kepala UPTD Balai Benih Ikan adalah jabatan struktural eselon III.b atau
jabatan admirnatrator.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural
eseton IV.a atau jabatan pengawas.

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal23
(1)

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat
(1) huruf e, Pasal 18 ayat (1) huruf e, dan Pasal 19 ayat (1) huruf e,
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya
masing-rpasing.

(2) KelompokJabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
(3) Pejabat Fungeional dalam
kepada Kepala Balai.

melaksanakan

(4) Kebutuhan Jabatan Fungsional dimaksud
berdesarkan sifat, jenis dan beban kerja.

tugasnya

dalam

bertanggungjawab

ayat

1 ditentukan

(5) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BABV
TATA KERJA

Pasa124

"r

(1) Kepala ,UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi clan sinkronisasi dengan yang dipimpinnnya.
(2) Kepala tJPTD dalam melaksanakan
qilingkl,mga,nmasing- masing.

sistem

pengendalian

internal

(3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahan.
(4) Kepala UnD dalam melaksanakan tugas melakukan
pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

pembinaan

dan

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal25
Peml:>iayaanuntuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan sumber lain yang
sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

.. .
'

.'
BAB VIII
KETENTUANPERALIHAN
Pasa] 26
Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap
menduduki
jabatannya
dan
melaksanakan
tugasnya
sampai
dengan
ditetapkannya. pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubemur ini.
BAB VIII
KETENTUANPENUTUP
Pasa127
Dengan berlakunya
Peraturan
Gubemur
iru, maka Peraturan
Gubemur
Kepulauan Riau Nomor 36.a Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal28
Peraturan g.ubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan
Riau.

,/y

Diundangkan
pacta tanggal

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal (e. Olcfof>.t, 20t7

,

di Tanjungpinang
'''ok.f.obc r 2."'7
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1'. S. ARIF F~ILLAH
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Lampiran I : Peraturan Gubemur Kepulauan Riau
Nomor
~ T4l\uf\ U>\7
Tanggal : ({.,Olc.~ r l,c) \7

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI

KEPALA SALAI

SUB BAGIAN
TATA USAHA

SEKSJ TATA
PENGUSAHAAN

SEKSI
KESYAHBANDARAN

I

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

,'

..
"

"

Lampiran II: Peraturan Gubemur Kepulauan Riau
Nomor
(',,4 '\ahccn U>l7
Tanggal
: t (, olc:~~~ -z.-o '7

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPALA BALAI

SUB BAGIAN
TATA USAHA

I--

,I

./

!

I

SEK ,Sl
PENGWIA NMUTU

SEKSI
PENGEMBANGAN
PRODUK

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

.,
,~~ULAUAN lpAU,

.."!V'....
(/

\~\
\",
\

....

"!:

•

Lampiran III : Peraturan Gubemur Kepulauan Riau
Nomor
("t\ T(1k,u" l.Ol7
Tanggal
l(' f>lo'o~' W(7

STRUKTUR ORGANISASI

UPTD DALAI DENIH IRAN

KEPALA BALAI

•

SUB BAGIAN
TATA USAHA

I

I

i

SEKSI PROOUKSI,
PENGUJ IAN DAN
TEKNO LOGI

•

",,-

j
SEKSI
STANDARISASI DAN
KERJASAMA

KELOMPOK JABAT AN
FUNGSIONAL

PULAUAN RIAU,

v'1\

