
  

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN TANAH BUMBU 

 
NOMOR  :  11 TAHUN 2005  SERI  E 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

NOMOR   11   TAHUN   2005 
 

TENTANG 
 

KEWENANGAN KABUPATEN TANAH BUMBU 
SEBAGAI DAERAH OTONOM 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TANAH BUMBU, 

 
 
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan, 

pembangunan, kemasyarakatan dengan kewenangan yang luas  nyata 
dan bertanggung jawab sesuai dengan Prinsip Otonomi Daerah 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dirubah 
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. Dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang 
kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a perlu menetapkan  Peraturan Daerah; 
 
Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi 
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4265 ); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389 ); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

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

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang  Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor  4262); 
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7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang 
Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota; 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 
Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 130-67 
Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota; 

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan, 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 
Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu Tahun 2004 Nomor 01, Seri D); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 
tentang Pembentukan,  Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, Seri  D); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2004 
tentang Pembentukan,  Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 03, 
Seri D); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 04, Seri D); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

dan 
BUPATI  TANAH  BUMBU 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN 

KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI DAERAH OTONOM. 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
a. Daerah adalah kabupaten Tanah Bumbu. 
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah . 
c. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu; 
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu; 
e. Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom adalah hak dan kewajiban Kabupaten 

Tanah Bumbu untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka 
penyelenggaraan Otonomi Daerah. 

 
BAB II 

KEWENANGAN KABUPATEN SEBAGAI DAERAH OTONOM 
 

Pasal 2 
 
(1) Kewenangan Kabupaten mencakup semua Kewenangan Pemerintah selain kewenangan 

bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama 
serta kewenangan bidang lainnya. 
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(2) Kewenangan bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan 
tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana 
perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, 
pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam 
serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.   

 
Pasal 3 

 
(1) Kewenangan Kabupaten mencakup semua kewenangan Pemerintah selain yang dimaksud 

pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini. 
(2) Kewenangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
a. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten yang 

merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam 
lampiran I Peraturan Daerah ini  mencakup  : 
1. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
2. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; 
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
4. penyedian sarana dan prasarana umum; 
5. penanganan bidang kesehatan; 
6. penyelenggaraan pendidikan; 
7. penanggulangan masalah sosial; 
8. pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 
10. pengendalian lingkungan hidup; 
11. pelayanan pertanahan; 
12. pelayanan kependudukan dan catatan sipil; 
13. pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
14. pelayanan adminstrasi penanaman modal; 
15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan 
16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 

b. Urusan Pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi 
unggulan daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini 
mencakup    : 
1. Penerangan    
2. Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik    
3. Kepariwisataan 
4. Pertambangan dan Energi 
5. Kehutanan dan Perkebunan 
6. Perimbangan Keuangan 
7. Kelautan dan Perikanan  
8. Hukum dan Perundang-undangan 
9. Riset dan Teknologi 
10. Olahraga 
11. Pemukiman Transmigrasi 
12. Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi. 
13. Pertanian 
14. Perhubungan 
15. Perindustrian dan Perdagangan. 

 
 

BAB III 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 4 
 

Pelaksanaan kewenangan Kabupaten yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh 
Kabupaten, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut    : 
1. Kewenangan kabupaten yang tidak atau belum mampu melaksanakan salah satu atau 

beberapa kewenangan dapat melaksanakan kewenangan tersebut melalui kerjasama antar 
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Kabupaten, Kota, Propinsi dan luar negeri atau menyerahkan kewenangan tersebut 
kepada Propinsi Kalimantan Selatan. 

2 . Pelaksanaan kewenangan melalui kerjasama atau penyerahan suatu kewenangan kepada 
Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud point 1 pasal ini harus didasarkan 
pada Peraturan / Keputusan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah.   

 3.  Bupati wajib menyampaikan keputusan mengenai penyerahan kewenangan sebagaimana 
dimaksud pada point 2 pasal ini kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Presiden 
dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.   

 4. Kewenangan yang sudah diserahkan kepada Propinsi Kalimantan Selatan dapat ditarik 
kembali apabila Kabupaten sudah menyatakan kemampuannya menangani kewenangan 
tersebut, Propinsi Kalimantan Selatan atau Pemerintah wajib mengembalikannya kepada 
Kabupaten tanpa persetujuan Presiden. 

 
BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 5 
 

(1) Segala ketentuan yang berhubungan dengan bidang kewenangan Kabupaten pada saat 
ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih dilaksanakan Pemerintah dan Propinsi 
Kalimantan Selatan adalah menjadi kewenangan Kabupaten. 

(2) Pelaksanaan kewenangan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur 
dengan Peraturan Bupati dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

 
BAB V 

PENUTUP 
 

Pasal 6 
 

Semua lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 7 

 
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai kewenangan 

Kabupaten sebagai Daerah Otonom pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan 
Peraturan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;   

 
(2)  Segala sesuatu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku 

lagi.   
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Pasal 8 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatan Tanah Bumbu. 
           
 

Di tetapkan di  Batulicin 
pada tanggal    2 Mei 2005 
 
PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU, 
 
TTD 
 
H. SUKARDHI 

 
 
 
Diundangkan di  Batulicin 
pada tanggal       4 Mei 2005 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 
 
 
TTD 
 
 
H. DIFRIADI DARJAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN  2005 NOMOR  11.    
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PENJELASAN   
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 
NOMOR   11   TAHUN   2005 

 
TENTANG 

 
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

SEBAGAI DAERAH OTONOM 
 
 
I. PENJELASAN UMUM 
  
Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah peningkatan 
kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap  budaya 
lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. 
Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga 
memberi peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya 
atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap 
Daerah. Kewenangan  pada dasarnya  merupakan upaya untuk mambatasi kewenangan 
pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, karena Pemerintah dan Propinsi 
hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas yang ditetapkan dalam 
Peraturan Pemerintah. 
Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara luas dan utuh yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua asfek Pemerintah. 
 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 s/d 8 :  Cukup Jelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 05.   
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LAMPIRAN I  PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 
NOMOR :  11 TAHUN 2005   
TANGGAL :   2 Mei 2005 
 
 

KEWENANGAN WAJIB KABUPATEN TANAH BUMBU 
 
A. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 

1. Penyusunan Rencana teknis, penyiapan dan pengendalian  pembangunan; 
2. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan; 
3. Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan dan 

perencanaan serta pengawasan jalan dan jembatan didalam wilayah Kabupaten dan 
kecamatan / desa. 

4. Penyusunan rencana umum jangka panjang, jangka menengah dan penyusunan 
program serta perwujudan sarana yang meliputi pengadaan dan pemeliharaan jalan, 
jembatan serta penggantian jembatan. 

5. Penyelenggaraan penertiban bangunan dan pengusutan serta usulan pembongkaran 
bangunan liar. 

6. Pelaksanaan teknik dan bantuan teknik perencanaan bangunan negara. 
7. Pelaksanaan pembangunan, renovasi, rehabilitasi dan perawatan bangunan gedung 

pemerintah. 
8. Penyelenggaraan pendaftaran, pemanfaatan, penafsiran, penghapusan dan 

pemeriksaan bangunan gedung pemerintah dan rumah dinas.  
9. Pemeriksaan keamanan dan keselamatan, pengukuran dan pengendalian 

pemanfaatan bangunan gedung pemerintah dan bangunan umum lainnya serta 
penertiban ijin layak huni tanda bukti kepemilikan bangunan. 

10. Penyelenggaraan inventarisasi dan pendapatan, pengaturan penghunian, 
perencanaan dan pemeliharaan rumah untuk pemerintah.   

11. Pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan 
pemanfaatan bangunan gedung.   

12. Pelaksanaan pengawasan dan penelitian pendirian bangunan. 
13. Pelaksanaan penyusunan, pengawasan dan pengendalian peraturan pembangunan 

sarana dan prasarana  bidang cipta karya. 
14. Penyelenggaraan survey, investigasi perencanaan pembangunan perumahan dan 

prasarana lingkungannya yang dilakukan oleh Developer. 
15. Penyusunan rencana dan program pembanganan serta pengembangan perumahan 

dan pemukiman secara terpadu terutama program pembangunan rumah sederhana, 
rumah sewa dan rumah susun. 

16. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah 
dekonsentrasi kepada Propinsi dan Otonomi terbatas pada Propinsi dalam bidang 
perencanaan dan pengendalian pembangunan menjadi kewenangan Kabupaten. 

  
B. PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG 

1. Penyusunan rencana tehnis ruang, penyiapan ruang dan pengendalian, pemanfaatan 
ruang kawasan untuk perkotaan, kecuali kawasan perkotaan yang mempunyai 
kepentingan Nasional dan atau Propinsi. 

2. Pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemantauan dan evaluasi perkembangan tata 
wilayah perkotaan dan daerah. 

3. Pengendalian dan penelitian permohonan ijin prinsif tata ruang. 
4. Kerja sama penataan ruang dengan Pemerintah perkotaan / Kabupaten 
5. Pengendalian tata ruang perkotaan. 
6. Penetapan sarana dan prasarana kawasan terbangun. 
7. Penyuluhan dan penertiban tata ruang perkotaan dan Desa. 
8. Penetapan Nama Jalan dalam wilayah Kabupaten. 
9. Melaksanakan survey, pengukuran dan pemetaan, dokumentasi dan informasi 

perkembangan tata ruang wilayah perkotaan dan daerah.  
10. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Daerah ( RUTRD ) beserta program 

pemanfaatan ruang untuk daerah dan Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR ) untuk 
satuan kawasan pengembangan.   
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11. Penataan, Pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya 
kawasan kumuh dan melakukan peremajan lingkungan. 

12. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan perkotaan beserta program 
pemanfaatan ruang untuk kawasan perkotaan, termasuk penyusunan rencana detail 
tata ruang untuk kawasan perkotaan, kecuali kawasan yang mempunyai 
kepentingan Nasional dan atau Daerah Propinsi.    

13. Penyusunan rencana tehnis ruang, penyiapan ruang dan pengendalian pemanfaatan 
ruang untuk satuan pemukiman, kecuali satuan pemukiman yang mempunyai 
kepentingan Nasional dan atau Propinsi. 

14. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah 
dekonsentrasi kepada Propinsi dan Otonomi terbatas pada Propinsi dalam bidang 
Tata Ruang menjadi kewenangan Kabupaten.  

 
C. PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN 

MASYARAKAT 
1. Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. 
2. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, 

penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. 
3. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum di daerah. 
4. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan 

Keputusan Bupati. 
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan 
Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
dan atau aparatur lainnya.   

6. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, 
Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. 

7. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu 
ketentraman dan ketertiban umum. 

8. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang 
melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta 
Keputusan Bupati. 

9. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan 
hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan 
Keputusan Bupati. 

10. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu 
ketentraman dan ketertiban umum. 

11. Melaporkan Kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga 
adanya tindak pidana. 

12. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya 
pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan Keputusan 
Bupati. 

13. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah dekonsentrasi 
kepada Propinsi dan Otonomi terbatas pada Propinsi dalam penyelenggaraan ketertiban 
umum dan ketentraman masyarakat menjadi kewenangan Kabupaten. 

 
D. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UMUM 
 

1. Pengaturan pemakaian dan pemanfaatan jaringan irigasi serta sumber-sumber 
airnya, termasuk bendungan sedang / kecil maupun danau-danau alam atau sungai 
buatan, rawa yang ada di wilayahnya. 

2. Perencanaan pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi, pemeliharaan dan pengelolaan 
danau-danau alam dan atau buatan serta daerah tangkapan airnya dalam wilayah 
daerah untuk kepentingan irigasi pertanian, pengendalian banjir atau kepentingan 
lainnya.  

3. Pengembangan dan aplikasi teknologi pengairan sedang dan kecil. 
4. Pengembangan sistem informasi dan monitoring jaringan irigasi dan pengairan pada 

umumnya di wilayahnya 
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5. Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat petani pemakai air di 
wilayahnya.   

6. Pengembangan kerja sama teknis maupun kemitraan dengan masyarakat, swasta, 
BUMN / BUMD, Pemerintah Daerah lain dan luar negeri dalam bidang pengairan.   

7. Pengelolaan sumber daya air permukaan, pelaksanaan pengelolaan perijinan, 
pembangunan, peningkatan jaringan irigasi dan drainase lokal, rawa, sungai, dan 
danau beserta bangunan pelengkapnya. 

8. Pelaksanaan penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. 
9. Pemberian izin penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi. 
10. Penetapan masa irigasi untuk setiap daerah irigasi dalam rangka pembagian dan 

pemberian air secara tepat guna. 
11. Penetapan prioritas pembagaian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi 

setempat. 
12. Pelaksanaaan pambangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta 

bangunan-bangunan pelengkapnya 
13. Perijinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-

bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapnya. 
14. Pengendalian dan penelitian permohonan ijin prinsip tata ruang bidang pengairan 

kota dan daerah. 
15. Pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan hidrometri di daerah persungaian. 
16. Pemeliharaan atas :  

a. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antara propinsi dengan ibu kota    
kabupaten 

b. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antara kabupaten / kota jalan 
selain yang dari pada termasuk huruf a. 

c. Jalan selain dari pada yang termasuk dalam huruf a dan huruf b yang 
mempunyai nilai strategis. 

17. Melaksanakan survey, pengukuran dan pemetaan, dokumentasi dan informasi 
perkembangan tata ruang wilayah pengairan. 

18. Pelaksanaan teknis tata ruang wilayah pengairan kota dan pedesaan pemantauan 
(monitoring) dan evaluasi perkembangan tata ruang kota dan daerah. 

19. Pelaksanaan panyuluhan, pengawasan dan pengendalian program pembangunan 
sarana dan prasarana bidang pengairan.  

20. Memberikan rekomendasi pemanfaatan jalan propinsi dan nasional dalam wilayah 
kabupaten. 

21. Penetapan sarana dan prasarana terbangun jalan kabupaten, propinsi dan nasional. 
22. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian manajemen konstruksi jalan, 

jembatan dan pengaiaran 
23. Pengembangan konstruksi bangunan sipil jalan, jembatan dan pengairan. 
24. Perijinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-

bangunan jalan jembatan dan saluran jaringan dan prasarana pekerjaan umum lokal. 
25. Melaksanakan kegiatan inspeksi jalan jembatan kabupaten. 
26. Melaksanakan kegiatan sertifikasi dan penertiban daftar rekaman mampu (DRM) di 

wilayah kabupaten 
27. Penetapan status jalan kabupaten atas : 

a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk kelompok jalan nasional dan 
kelompok jalan Propinsi. 

b. Jalan lokal primer. 
c. Jalan sekunder lain selain yang termasuk dalam kelompok jalan nasional dan 

jalan propinsi. 
d. Jalan selain dari pada yang termasuk dalam ketiga point diatas yang 

mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan daerah kabupaten. 
28. Penetapan status suatu ruas jalan lokal sekunder sebagai jalan kota 
29. Penetapan status ruas jalan sebagai jalan desa. 
30. Pemeliharaan sarana dan prasarana  wilayah yang terdiri dari pengairan, 

bendungan/danau, jalan beserta simpul-simpulnya serta jalan tembus, jalan bebas 
hambatan dalam wilayah kabupaten. 

31. Penetapan suatu ruas jalan sebagai jalan kota, kabupaten, jalan kecamatan dan desa 
serta jalan perusahaan. 
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32. Pengendallian, penetapan daerah pengawasan jalan dan daerah milik jalan (DMJ) 
kota, kecamatan dan desa 

33. Pengembangan metoda pelaksanaan pembinaan jalan kota dan desa. 
34. Penetapan kelas jalan kota, kecamatan dan desa.   
35. Pemberian dan penertiban surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK) di wilayah 

Kabupaten bidang Bina Marga dan Pengairan.     
36. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian manajemen konstruksi 
37. Pengembangan konstruksi bangunan sipil arsitektur. 
38. Perijinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-

bangunan dan saluran jaringan dan prasarana pekerjaan umum lokal. 
39. Penyuluhan IMB. 
40. Penyuluhan perumahan 
41. Pemberian dan penertiban surat izin usaha jasa konstruksi (SIUK) bidang ke cipta 

karya. 
42. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan pelayanan umum. 
43. Pembangunan dan pengawasan terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran dan pemeliharaan. 
44. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, perencanaan, pengawasan 

jaringan irigasi, pengembangan daerah rawa, sungai, danau dan bangunan 
pelengkapnya serta perluasan daerah irigasi ( DI ). 

45. Pelaksanaan pengujian bahan-bahan konstruksi jalan, jembatan dan pengairan 
wilayah Kabupaten. 

46. Pemberian ijin pembangunan jalan bebas hambatan dalam wilayah Kabupaten. 
47. Pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan,  dokumentasi dan informasi serta 

perkembangan pembangunan. 
48. Pelaksanaan pengelolaan perijinan. 
49. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah, 

dekonsentrasi kepada propinsi dan otonomi terbatas dalam bidang penyediaan 
sarana dan prasarana umum  menjadi kewenangan kabupaten. 

 
E. PENANGANAN BIDANG KESEHATAN 

1. Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan 
penyakit dan pemberantasan penyakit. 

2. Pelayanan medik.   
3. Rehabilitasi medik.   
4. Perawatan. 
5. Kesehatan rujukan. 
6. Pengadaan pengobatan dan alat kesehatan. 
7. Pencegahan penyakit dan pemberantasan penyakit. 
8. Penyuluhan kesehatan masyarakat. 
9. Pengobatan termasuk pelayanan kesehatan karena kecelakaan. 
10. Kesehatan sekolah. 
11. Perawatan kesehatan masyarakat. 
12. Kesehatan gigi dan mulut. 
13. Laboratorium sederhana. 
14. Pengamatan penyakit. 
15. Pekerjaan kuratif, menyelenggarakan rumah sakit dan poliklinik. 
16. Pekerjaan preventif, konsultasi kesehatan untuk bayi dan orang hamil (BKIA). 
17. Menyiapkan data / informasi dan bahan yang diperlukan dalam bidang kesehatan 

dan Keluarga Berencana. 
18. Mengawasi lembaga-lembaga kesehatan di bawahnya. 
19. Menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan kesehatan yang diserahkan dari pusat dan 

daerah Propinsi. 
20. Kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga berencana. 
21. Perbaikan gizi. 
22. Hygienis dan sanitasi / kesehatan lingkungan terdiri dari penyediaan dan 

pengawasan kualitas air, serta pengawasan penyehatan lingkungan pemukiman ( 
pengawasan kualitas lingkungan, tempet-tempat umum, sarana umum, TPP / PPM, 
lingkungan kerja, industri kecil / rumah tangga dll ). 

23. Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. 
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24. Pengelolaan / pemeliharaan sarana kesehatan dan prasarana kesehatan milik 
Kabupaten. 

25. Bimbingan pengendalian dan pengawasan terhadap Institusi kesehatan milik 
Kabupaten. 

26. Pembinaan pengendalian pengawasan obat-obatan dan alat kesehatan disarana 
kosmetik dan alat kesehatan ( Kosalkes ). 

27. Pembinaan pengendalian dan pengawasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika 
dan zat adiktif lainnya.   

28. Pembinaan pengendalian dan pengawasan pelayanan kesehatan khusus ( mata, 
kesehatan jiwa, bencana alam, kegiatan kesehatan massal, pelayanan masyarakat 
miskin dan terasing ).  

29. Bimbingan pengendalian dan pengawasan terhadap mutu, keamanan hasil obat, alat 
tradisional, makanan, kosmetik dan alat kesehatan. 

30. Pengawasan terhadap Institusi farmasi. 
31. Bimbingan pengendalian dan pengawasan tugas pembantuan. 
32. Bimbingan operasional pencegahan dan penanggulangan serta pemberantasan 

penyakit. 
33. Monitoring BP,RS bersalin / BKIA, dokter / Drg / dr spesialis praktek dan PTT. 
34. Pemberian ijin atau rekomendasi pendirian apotik, toko obat, balai pengobatan, 

rumah bersalin / BKIA, laboratorium kesehatan, sarana pelayanan praktak dr umum 
/ drg / dr.Spesialis berkelompok, optik, salon, pusat kebugaran jasmani, kosmetik, 
industri kecil rumah tangga ( makanan minuman dll ) ijin menyimpan obat (SIMO), 
sarana pelayanan kesehatan swasta dan praktek dokter-dokter gigi di daerah 
terpencil, produksi obat tradisional. 

35. Supervisi ke apotik, toko-toko obat dan perusahaan makanan dan minuman. 
36. Penyuluhan kesehatan perusahaan makanan industri rumah tangga. 
37. Bimbingan dan pengendalian pemberantasan usaha pelayanan kesehatan 

masyarakat termasuk keluarga berencana. 
38. Bimbingan dan pengendalian pemberantasan penyakit manular             (langsung 

dan yang bersumber dari binatang ). 
39. Pengendalian, penertiban dan pengawasan di bidang pelayanan kesehatan 

masyarakat, pemberantasan penyakit menular, obat dan makanan. 
40. Pengelolaan, penerimaan dan pendistribusian perbekalan farmasi dan peralatan 

kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan 
pamberantasan penyakit dan pembinaan kesehatan masyarakat ( gudang farmasi ). 

41. Pembinaan dan pengawasan syarat kesehatan bangunan, alat kesehatan dan 
perlengkapannya. 

42. Penetapan tarif pelayanan kesehatan. 
43. Penyelenggaraan dan pemberian ijin praktik dokter, drg, dr spesialis, bidan dan 

tenaga kesehatan lainnya ( Apoteker, AA, Fisioterafis, Refraksionis, Optisien, 
Tekni-ker gigi, Tukang gigi, dll) serta ijin praktek pengobatan tradisional.   

44. Pengendalian kesehatan rujukan pemerintah dan swasta. 
45. Pengelolaan Rumah sakit rujukan dan rumah sakit khusus. 
46. Pengendalian dan pengawasan tarif pelayanan kesehatan. 
47. Proses administrasi Penyiapan akreditas  pelayanan kesehatan pemerintah dan 

swasta. 
48. Perizinan Bidang Kesehatan  : 

a. Rekomendasi perizinan pelayanan-pelayanan medik swasta     spesialis, RS, 
BUMN dan Instansi lain. 

b. Perjanjian pelayanan umum ( industri dan jasa ) 
49. Penilitian dan Pengembangan : 

a. Penelitian teknis bidang kesehatan. 
b. Penelitian dan pengembangan Kualitas Bidang Kesehatan. 

50. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan : 
a. Pelatihan teknis bidang kesehatan. 
b. Pelatihan tenaga kesehatan. 

51. Penyelenggaraan penanggulangan dan pencegahan wabah penyakit menular serta 
kejadian luar biasa. 

52. Upaya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dan pengetahuan peralatan 
kesehatan keluarga. 

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id
http://www.djpp.depkumham.go.id


  

53. Penyelenggaraan kesehatan haji lingkup Kabupaten. 
54. Penanggulangan krisis dan wabah dalam Kabupaten. 
55. Merekomendasikan sertifikasi produk makanan dan minuman dari segi nilai gizi. 
56. Pemberian sertifikasi sehat untuk Rumah sakit, Hotel, Kolam renang dan tempat 

pemandian umum. 
57. Melakukan kerja sama regional, nasional dan internasional di bidang kesehatan.      
58. Pendirian bangunan dan pemeliharaan sarana kesehatan sebagai tempat 

penyelenggaraan kewenangan upaya kesehatan yaitu  : Puskesmas, Puskesmas 
pembantu, Puskesmas perawatan, Rumah sakit umum dan Polindes. 

59. Penyelenggaraan dan pemberian izin laboratorium kesehatan.  
60. Penetapan bentuk dan pola upaya pelayanan masyarakat kesehatan dasar, peran 

serta masyarakat dan upaya pelayanan kesehatan rujukan termasuk standar dan atau 
metode pemeriksaan laboratorium dan sarana kesehatan lainnya.   

61. Pengawasan standar penggunaan obat, alat kesehatan, bahan berbahaya dan 
perlengkapan lainnya. 

62. Pengeluaran rekomendasi Institusi pendidikan tenaga kesehatan. 
63. Pembinaan dan pelaksanaan akreditasi Institusi pendidkan tenaga kesehatan. 
64. Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan. 
65. Pemberian rekomendasi untuk perizinan dan akreditas rumah sakit dan mendirikan 

sarana kesehatan BP / RB Swasta, BKIA dan sebagainya. 
66. Rekomendasi perizinan dan laboratorium swasta. 
67. Pemberian rekomendasi dan pengawasan perdagangan farmasi.        
68. Pelaksanaan koordinasi survailans epidemilogi, kesehatan haji serta 

penanggulangan krisis kesehatan, wabah, kejadian luar biasa dan bencana alam 
dalam Kabupaten. 

69. Pelayanan medik skala Kabupaten melalui Puskesmas, rumah sakit dan lain-lain. 
70. Pemberantasan penyakit dan imunisasi. 
71. Rekruitmen dan pendayagunaan tenaga kesehatan untuk Pemerintah Daerah. 
72. Bimbingan dan pengarahan pelaksanaan proyek kesehatan di Kabupaten. 
73. Pembinaan pengendalian dan pengawasan pelayanan kesehatan wilayah khusus 

(pertambangan, perkebunan, pertanian, kehutanan, transmigrasi, dunia usaha atau 
industri ). 

74. Pelaksanaan karantina dan kesehatan Pelabuhan.  
75. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah, 

konsentrasi kepada Propinsi dan otonomi terbatas dalam bidang kesehatan menjadi 
wewenang Kabupaten. 

 
F. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  

1. Menetapkan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar 
efektif TK, SD, SLTP, SMU dan SMK 

2. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.   
3. Melaksanakan pembinaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.   
4. Menetapkan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan 

SMK. 
5. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SLTP dan SMU dan 

SMK atas dasar pedoman dari pemerintah. 
6. Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pengendalian TK, SD, SLTP, 

SMU dan SMK. 
7. Menetapkan kurikulum muatan lokal SD, SMP, SMU dan SMK. 
8. Melaksanakan kurikulum nasional. 
9. Mengembangkan standar kompentensi siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK atas 

dasar minimal kompetensi. 
10. Memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan PBM dan menejemen sekolah. 
11. Menetapkan pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SD, SLTP, SMU dan SMK 

berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan. 
12. Melaksanakan evaluasi hasil belajar tahap akhir TK, SD, SLTP, SMU dan SMK. 
13. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah dan luar sekolah. 
14. Memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat / tradisonal. 
15. Menetapkan kurikulum muatan lokal pedidikan luar sekolah. 
16. Melaksanakan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan luar sekolah. 
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17. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan 
luar sekolah. 

18. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar pendidikan luar sekolah. 
19. Melaksanakan evaluasi hasil belajar pendidikan luar sekolah. 
20. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan program pendidikan luar 

sekolah. 
21. Memantau dan mengevaluasi kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK. 
22. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja  TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.   
23. Melaksanakan program kerja luar negeri di  bidang pendidikan dasar dan menengah 

sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.   
24. Melaksanakan pengandalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan belajar 

jarak jauh atas dasar pengaturan dari Pemerintah.  
25. Menetapkan petunjuk pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan mempersiapkan 

alokasi biaya pendidikan  agar mendapat prioritas. 
26. Mengembangkan petunjuk pelaksanan pengelolaan pendidikan di sekolah. 
27. Mendayagunakan program tehnologi komunikasi pengelolaan  pendidikan di 

sekolah. 
28. Mengembangkan soal ujian / penilaian hasil belajar sesuai kurikulum muatan lokal 

di kabupaten. 
29. Melaksanakan inovasi pendidikan agar mendapat prioritas. 
30. Merencanakan dan menetapkan pendirian, penutupan dan regrouping TK, SD, 

SLTP, SMU dan  SMK. 
31. Membina pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK termasuk di daerah 

terpencil, sekolah terbuka, sekolah rintisan / unggulan, dan sekolah yang terkena 
musibah / bencana alam; 

32. Melaksanakan akreditasi TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK; 
33. Merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan TK, 

SD, SLTP, SMU, SMK, dan luar sekolah;    
34. Melaksanakan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK  dan luar 

sekolah; 
35. Melaksanakan administrasi kepegawaian, gaji, tunjangan, dan lain-lain ( DOP, 

SBPP-SD ) yang terkait sesuai dengan ketentuan bagi PNS / Guru, Tata Usaha, 
Tenaga Fungsional dan Penjaga Sekolah; 

36. Melaksanakan bantuan peningkatan kesejahteraan PNS / Guru, Tata Usaha, Tenaga 
Fungsional dan Penjaga Sekolah.  

37. Melaksanakan pemberian intensif tunjangan khusus PNS / Guru, tata usaha, tenaga 
fungsional dan penjaga sekolah. 

38. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan penyetaraan D.II, D.III, dan SI bagi PNS / 
Guru. 

39. Melaksanakan pelatihan dan penataan dalam rangka peningkatan kualitas 
kemampuan PNS / Guru, tata usaha, tenaga fungsional dan penjaga sekolah.   

40. Melaksanakan, merencanakan dan evaluasi kebutuhan subsidi dan bantuan PNS / 
Guru, tata usaha, tenaga fungsionalia dan penjaga sekolah .   

41. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir tenaga kependidikan TK, SD, 
SLTP, SM, SMK dan luar sekolah. 

42. Menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan 
dan perawatan sarana prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK, SD, 
SLTP, SMU dan SMK. 

43. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pembangunan sarana dan 
prasarana pendidikan dan regrouping . 

44. Menyajikan buku rapor, blangko STTB dan Danem SD, SLTP, SMU dan SMK dan 
PLS. 

45. Menyediakan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi pendidikan 
luar sekolah. 

46. Menggunakan program tehnologi komunikasi untuk pengelolaan pendidikan luar 
sekolah dan pendidikan . 

47. Menyediakan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi pembinaan 
pemuda dan olah raga termasuk penyediaan asrama untuk pelajar / mahasiswa baik 
didalam  maupun diluar Kabupaten. 

48. Menyelenggarakan program pendidikan luar sekolah.     
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49. Melaksanakan program kerjasama luar negeri di bidang pendidikan luar sekolah 
sesuai dengan pedoman yang dititipkan pemerintah. 

50. Mengembangkan soal ujian / penilaian hasil belajar pendidikan luar sekolah sesuai 
kurikulum muatan lokal di Kabupaten. 

51. Melaksanakan inovasi pendidikan luar sekolah di Kabupaten. 
52. Menetapkan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan pemuda. 
53. Melaksankan pemberdayaan organisasi dan kegiatan pemuda. 
54. Melaksanakan pembinaan pasukan paskibra tingkat Kabupaten. 
55. Melaksanakan seleksi pertukaran pemuda antar daerah. 
56. Menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan keolahragaan di sekolah dan luar 

sekolah. 
57.  Memfasilitasi peran serta masyarakat dibidang pendidikan. 
58. Membina dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk kemajuan pendidikan.   
59. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah 

dekonsentrasi kepada Propinsi dan otonomi terbatas pada Propinsi dalam bidang 
pendidikan menjadi kewenangan Kabupaten.   

 
G. PENANGGULANGAN  MASALAH  SOSIAL 
 

1. Penanganan Balita terlantar  
2. Penanganan lanjut usia / jompo terlantar 
3. Penanganan wanita rawan sosial ekonomi 
4. Penanganan keluarga bermasalah sosial / psikologis / korban tindak kekerasan. 
5. Penanganan keluarga fakir miskin 
6. Penanggulangan masalah sosial penderita Aids / HIV 
7. Menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam rangka usaha kesejahteraan 

sosial  
8.  Penanganan undian lokal 
9. Penanganan sumbangan sosial ( lokal ) 
10. Pembinaan perintis kemerdekaan, kepahlawanan dan keluarga pahlawan 
11. Pemeliharaan taman makam pahlawan. 
12. memfasilitasi, mengelola dan memelihara taman pemakaman umum 
13. Penanganan masalah Tuna Susila 
14. Penanganan masalah gelandangan dan pengemis 
15. Penanganan keluarga berumah tidak layak huni. 
16. Pengumpulan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS 
17.  Pembinaan Organisasi sosial / LSM 
18. Penanganan orang terlantar 
19. Penanganan masalah social penyandang cacat ( Cacat  mental dan cacat tubuh ). 
20. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan undian. 
21. Penanganan korban bencana dan musibah lainnya ( lokal ) 
22. memberikan ijin, pembinaan dan pengawasan pada organisasi sosial lokal yang 

menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial. 
23. Penanganan korban narkoba 
24. Penanganan bekas hukuman / narapidana.   
25. Penyuluhan dan bimbingan sosial.   
26. Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat 
27. Pembinaan Kesejahteraan sosial Komunitas adat terpencil. 
28. Pembinaan dan pengembangan karang taruna  
29. Penanganan Masalah sosial bekas penyandang penyakit kronis. 
30. Penanganan masalah sosial anak nakal 
31. Penanganan anak terlantar dan anak yang dieksploitasi / diperlakukan salah 
32. Penanganan anak jalanan 
33. Penyelenggaraan dan pembinaan panti sosial milik pemerintah dan pembinaan panti 

sosial milik swasta. 
34. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah, 

dekonsentrasi kepada Propinsi dan otonomi terbatas pada Propinsi dalam bidang 
masalah sosial menjadi kewenangan Kabupaten. 
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H. PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN  
  

1. Menerbitkan buku akte pengawasan . 
2. Penyuluhan dan pembinaan pembentukan panitia Pembina keselamatan dan 

kesehatan kerja ( P2K3 ) di perusahaan. 
3. Menerbitkan surat keputusan P2K3 di perusahaan. 
4. Pembinaan norma kerja, norma keselamatan kerja dan norma kesehatan kerja di 

perusahaan-perusahan . 
5. Melakukan pengawasan perundang–undang dibidang ketenagakerjaan yang 

meliputi norma kerja, keselamatan kerja, norma kesehatan kerja dan peraturan 
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan lainnya meliputi : 
a. Pemeriksaan Pertama. 
b. Pemeriksaan Berkala. 
c. Pemeriksaan Ulang. 
d. Pemeriksaan Khusus. 
e. Tindakan represif berupa penyidikan. 

6. Pelayanan pemberiaan kartu Pendaftaran  ( AKA / I ) kepada pencari kerja. 
7. Pencarian lowongan kerja. 
8. Pengiriman pencari kerja kepada calon pengguna Tenaga Kerja.   
9. Penyediaan Calon Pegawai Negeri Sipil  / Pegawai / Pegawai Negeri sipil.   
10. Penerbitan surat persetujuan penempatan / mutasi antar kerja antar daerah. 
11. Pembuatan kartu identitas Tenaga Kerja Indonesia kepada colon Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI ). 
12. Penerbitan surat ijin usaha penempatan kepada bursa kerja khusus, lembaga 

pelayanan penempatan swasta. 
13. Penerbitan SK Rencana penggunaan tenaga kerja asing. 
14. Penerbitan izin Kerja tenaga asing (IKTA ). 
15. Pembinaan pemantauan Tenaga kerja asing ( TKA ). 
16. Pembinaan / pemantauan penyandang cacat, antar kerja daerah, bursa kerja khusus, 

lembaga  pelayanan penempatan swasta dan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia. 
17. Penciptaan kader wira usaha melalui penugasan / pemagangan tenaga kerja mandiri 

terdidik, tenaga kerja mandiri profesional. 
18. Pendayagunaan tenaga kerja melalui kegiatan padat karya . 
19. Penerapan / pemanduan tehnologi tepat guna / teknologi padat karya  
20. Penyuluhan bimbingan jabatan . 
21. Penganalisaan jabatan . 
22. Menerbitkan izin operasional lembaga latihan swasta. 
23. Melakukan pengawasan terhadap lembaga Latihan swasta (LLS). 
24. Monitoring terhadap lembaga pelatihan perusahaan. 
25. Monitoring terhadap lembaga pelatihan pemerintah (pelatihan non PNS). 
26. Melakukan akreditasi Lembaga Latihan Swasta (  LLS ). 
27. Melaksanakan Mobile Training  Unit  ( MTU ). 
28. Bimbingan terhadap pelatihan swasta . 
29. Pemagangan tenaga kerja ke luar negeri. 
30. Sertifikasi pelatihan LLS. 
31. Legalisasi sertifikat. 
32. Pembinaa instruktur latihan swasta . 
33. Pembinaan fasilitas lembaga latihan swasta . 
34. Pembinaan produktifitas tenaga kerja .   
35. Pembinaan terhadap siswa  sekolah drop-out / yang tidak sanggup melanjutkan 

sekolah . 
36. Pembinaan standarisasi latihan kerja. 
37. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi ketenaga kerjaan.  
38. Penyusunan perencanaan Tenaga Kerja Daerah ( PTKD ) bersama-sama dengan 

instansi terkait. 
39. Penyusunan perencanaan dan program pelatihan bekerja sama dengan instansi 

terkait untuk menantikan jenis pelatihan yang diperlukan daerah. 
40. Penyusunan daftar usulan proyek ( DUP ) bidang ketenagakerjaan. 
41. Penyusunan buku data tentang situasi ketenagakerjaan Kabupaten. 
42. Pengadaan dan realisir data perencanaan Tenaga Kerja Daerah ( PTKD ). 
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43. Penyusunan buku ketenagakerjaan tahunan yang meliputi pelaksanaan program 
rutin dan pembangunan jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja pencari kerja, 
perkembangan APINDO/Serikat Pekerja, PHK, Perselisihan/pemogokan, 
pelaksanaan pelatihan dan sebagainya. 

44. Penyusunan laporan kegiatan rutin dan pembangunan yang berupa laporan bulanan, 
triwulan maupun tahunan. 

45. Penyebarluasan informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat baik melalui loket 
informasi, lembar informasi, media cetak maupun media elektronik. 

46. Penanganan penyelesaian perselisihan PHK baik perorangan maupun maupun 
massal. 

47. Penanganan perselisihan hubungan industri / perburuhan. 
48. Penanganan pemogokan kerja dan penutupan perusahaan. 
49. Memberikan surat keputusan pengesahan peraturan perusahaan.  
50. Memberikan surat keputusan pendaftaran kesepakatan kerja bersama ( KKB) 
51. Mengesahkan pemakaian pesawat angkat / angkut. 
52. Mempelajari dan memeriksa permohonan pengesahan pemakaian pesawat tenaga 

dan produksi. 
53. Mengesahkan pemakaian pesawat tenaga dan produksi. 
54. Mempelajari dan memeriksa permohonan pengesahan pemakaian rill industri.   
55. Mengesahkan pemakaian rill industri.  
56. Mempelajari dan memeriksa permohonan pengesahan pemakaian instalasi listrik.  
57. Mengesahkan pemakaian instalasi listrik. 
58. Memeriksa permohonan pengesahan pemakaian instalasi penangkal petir. 
59. Mengesahkan pemakaian instalasi penangkal petir. 
60. Mempelajari dan memeriksa permohonan pengesahan pemakaian perancah 

bangunan. 
61. Mengesahkan pemakaian perancah bangunan. 
62. Team deteksi dini. 
63. Pembinaan / penyuluhan / pendidikan Perundang-undangan ketenagakerjaan / 

Hubungan industrial pancasila. 
64. Fasilitas team / Dewan pengumpulan dan jaminan sosial Kabupaten. 
65. Pengesahan perjanjian kerja . 
66. Monitoring Kebutuhan Hidup Minimum ( KHM ) dan sembilan bahan pokok. 
67. Menerbitkan SK pendaftaran organisasi pekerja. 
68. Pembinaan pembentukan LKS Bipartit. 
69. Menerbitkan SK LKS Bipatrit. 
70. Pembinaan sarana kesejahteraan pekerja. 
71. Pemilihan pekerja teladan tingkat Kabupaten. 
72. Mempelajari dan memeriksa permohonan wajib lapor Ketenagakerjaan di 

perusahaan . 
73. Menerbitkan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan . 
74. Mengawasi peleksanaan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.  
75. Mempelajari dan memeriksa permohonan izin penyimpangan waktu kerja dan 

waktu istirahat.  
76. Menerbitkan izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat. 
77. Mengawasi pelaksanaan izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat. 
78. Mempelajari dan memeriksa permohonan izin kerja malam wanita. 
79. Menerbitkan izin kerja malam wanita. 
80. Mengawasi pelaksanaan izin kerja malam wanita. 
81. Pengawasan dan perlindungan tenaga kerja wanita, anak dan orang muda. 
82. Pengawasan pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja. 
83. Mempelajari dan memeriksa permohonan pelaksanaan program jaminan 

pemeliharaan kesehatan tenaga kerja ( JPK ) secara mandiri. 
84. Menerbitkan rekomendasi pelaksanaan JPK secara mandiri. 
85. Monitoring dan pemeriksaan terhadap laporan kecelakaan kerja. 
86. Menetapkan / memutuskan tunjangan ganti rugi kecelakaan kerja. 
87. Mempelajari dan memeriksa permohonan izin pemakaian pesawat uap 
88. Menerbitkan izin pemakaian mesin uap. 
89. Mempelajari dan memeriksa permohonan pengesahan pemakaian bejana tekan. 
90. Mengesahkan pemakaian bejana tekan . 
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91. Mempelajari dan memeriksa permohonan izin pemakaian pesawat lift listrik. 
92. Menerbitkan izin pemakaian pesawat lift listrik. 
93. Mempelajari dan memeriksa permohonan pengesahan pemakaian pesawat angkat 

/angkut. 
94. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah, 

Demokrasi kepada Propinsi Otonomi terbatas pada propinsi dalam bidang 
Ketenagakerjaan menjadi kewenangan Kabupaten. 

 
I. FASILITASI PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UKM 

1. Pengawasan terhadap usaha simpan pinjam koperasi. 
2. Penilaian kegiatan simpan pinjam koperasi.  
3. Pemasyarakatan dan pemberdayaan kewirausahaan. 
4. Pemberiaan konsultasi, advokasi dan fasilitasi bagi koperasi, pengusaha kecil dan 

menengah. 
5. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan usaha-usaha kecil baik yang 

dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat . 
6. Pelatihan dan pendidikan bagi koperasi, pengusaha kecil dan menengah.  
7.  Menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong 

pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi. 
8.  Penyusunan program pembinaan dan pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan 

menengah. 
9. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan 

menengah. 
10. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaaan program pembinaan dan 

pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah. 
11. Pemasyarakatan koperasi. 
12. Pengesahan akte pendirian / status badan hukum koperasi. 
13. Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi. 
14. Pembubaran koperasi oleh pemerintah Kabupaten. 
15. Pengawasan terhadap koperasi, pengusaha kecil dan menengah yang mendapat 

fasilitas dari pemerintah . 
16. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal penyertaan pada koperasi. 
17. Pengawasan terhadap bidang / jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah dan 

besar dengan syarat kemitraan. 
18. Pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan antara usaha kecil dengan menengah 

dan besar. 
19. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah, 

Dekonsentrasi kepada Propinsi dan Otonomi terbatas pada Propinsi dalam bidang 
pengembangan perkoperasian dan UKM menjadi kewenangan Kabupaten. 

 
J. PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP 

1. Pengawasan penerapan hukum lingkungan hidup. 
2. Penyidikan kasus lingkungan hidup.  
3. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup.  
4. Pengembangan sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup. 
5. Pemberdayaan dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. 
6. Penerbitan ijin gangguan ( HO ). 
7. Menetapkan rencana pemanfaatan sumber daya wilayah darat dan laut.  
8. Menetapkan rencana pengelolaan lingkungan hidup di kawasan perkotaan dan 

pedesaan.   
9. Pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pemanfaatan sumber daya wilayah 

darat dan laut. 
10. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan 

kerusakan lingkungan akibat suatu kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara 
dari sumber bergerak dan tidak bergerak. 

11. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan 
perkotaan, limbah pertanian dan perkebunan yang menimbulkan pencemaran air 
dan tanah. 
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12. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan 
serta pemulihan kualitas lingkungan akibat usaha / kegiatan yang menimbukan 
pencemaran pesisir dan laut. 

13. Pelaksanaan kegiatan operasional dibidang pemanfaatan lingkungan perkotaan dan 
desa. 

14. Pelaksanaan kegiatan operasional dibidang pengembangan lingkungan. 
15. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan akibat  kebakaran 

hutan dan kerusakan lahan kawasan lindung. 
16. Pencegahan, penaggulangan, dan pemulihan kualitas lingkungan akibat suatu 

kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak 
bergerak. 

17. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan akibat limbah 
industri, limbah domestic dan perkotaan limbah perkotaan dan perkebunan yang 
menimbukan pencemaran air dan tanah. 

18. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan akibat usaha 
kegiatan yang menimbulkan pencemaran pesisir laut,.pelabuhan dan kota pantai.  

19. Pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya laut 
dari 0-4 mil. 

20. Pengaturan tentang pengamanan dan kelestarian sumber Daya air dalam Kabupaten. 
21. Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan ( AMDAL ) bagi kegiatan-kegiatan 

yang potensi dampak negative bagi masyarakat luas dan lokasi dalam Kabupaten. 
22. Pelaksanaan baku mutu lingkungan hidup nasional. 
23. Pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan konservasi didarat maupun 

dilaut.  
24. Rehabilitasi lahan dan pemulihan kawasan dan kawasan konservasi baik didarat dan 

dilaut. 
25. Pemantauan dan evaluasi lingkungan alam buatan dan sosial. 
26. Pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan pada kawasan perkotaan, kehutanan, 

pariwisata dan kawasan lain sejenis. 
27. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan 

kerusakan lingkungan akibat kerusakan lahan dan kerusakan pada kawasan lindung. 
28. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah, 

Dekonsentralisasi kepada Propinsi dan Otonomi terbatas pada Propinsi dalam 
bidang pengendalian lingkungan hidup menjadi kewenangan Kabupaten. 

 
 
 
K. PELAYANAN  PERTANAHAN  
 

1. Penetapan  pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat dan hukum adat. 
2. Pelayanan data dan peta pertanahan . 
3. Pelayanan penyuluhan hukum pertanahan . 
4. Pelaksanaan pembinaan tenaga tehnis pertanahan antara lain PPAT, Surveyor 

berlisensi dan tenaga pertanahan . 
5. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan dalam bidang pertanahan antara lain 

tanah terlantar, tanah absentee, tanah pertanian / non pertanian kawasan  
khusus/tertentu, peralihan hak, penetapan batas, persediaan peruntukan penggunaan 
tanah dan hukum pertanahan .  

6 Pengawasan pemilihan, pemanfaatan bersama peralihan hak atas tanah,  
pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah tanah. 

7. Penetapan dan pemberian hak obyek redistribusi dan konsolidasi tanah. 
8. penyelenggaraan inventarisasi tanah 
9. Pembuatan aspek pengaturan penguasaan tanah . 
10. Penyelengaraan Landreform di daerah berdasarkan Keppres No. 55 / 1980 Jo 

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 38 / 1981 (Panitia Pertimbangan 
Landerform/PPL).                                                                                                               

11. Pengaturan dan pemanfaatan rencana tata  guna tanah dan bimbingan penggunaan 
tanah kepada masyarakat serta pengendalian perubahan penggunaan tanah. 

12. Pelaksanaan investarisasi permasalahan dan pemecahan masalah di bidang tata guna 
tanah  
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13. Perencanaan neraca penggunaan tanah Kabupaten  
14. Pembuatan aspek tata guna tanah. 
15. Pemberian ijin lokasi, ijin pembukaan tanah, penempatan lokasi dan ijin 

penggunaan tanah. 
16. Pemetaan penggunaan tanah dan kemampuan tanah detail secara sistematis. 
17. Perencanaan dan pelaksanaan daftar-daftar umum dan warkah dibidang pengukuran 

dan pendaftaran  tanah. 
18. Pelaksanaan pengukuran kerangka dasar Kadastral Orde III dan IV. 
19. Pelaksanaan pengukuran semua jenis permohonan hak atas tanah. 
20. Penetapan standar kualifikasi dan sertifikasi PPAT, surveyor berlisensi dan tenaga 

tehnis pertanahan . 
21. Pendaftaran tanah untuk pertama kali konfersi langsung dan hak pengakuan hak. 
22. Pelaksanaan pembukuan hak. 
23. Penerbitan sertifikat-srtifikat pengganti karena rusak./ hilang. 
24. Pendaftaran sertifikat hak milik satuan rumah susun atas nama pengembang. 
25. Penerbitan pemecahan, pemisahan dan penggabungan sertifikat. 
26. Pendaftaran sertifikat hak tanggungan, pencatatan hak roya hak tanggungan, sita 

jaminan / pengampuan / perwalian . 
27. Pendaftaran hapus / pelepasan hak.  
28. Pendaftaran ganti nama.  
29. Pemberian ijin memperoleh dokumen .  
30. Pendaftaran peralihan hak atas tanah . 
31. Perubahan / pemberian hak milik pada rumah sederhana dan sangat sederhana. 
32. Pemberian hak bangunan atau hak pakai diatas hak milik berdasarkan akte Pejabat 

Pembuat akte tanah . 
33. Penetapan ijin lokasi tanah untuk kepentingan umum  / pemerintah. 
34. Penetapan ijin lokasi transmigrasi. 
35. Penetapan ijin peralihan hak atas tanah baik badan private, public ataupun badan 

Hukum. 
36. Pengadaan dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum / pemerintah melalui 

panitia pengadaan tanah. 
37. Pengadaan dan pembebasan tanah untuk kepentingan program transmigrasi. 
38. Pengadaan dan pembebasan tanah untuk kepentingan badan         hukum ( PMA, 

BUMN, BUMD ) melaui Tim pengawasan dan pengendalian. 
39. Pemeriksaan dan pemberian hak-hak atas tanah untuk semua macam hak-hak atas 

tanah berdasarkan pasal 16 UU No.5/1960. 
40. Pemeriksaan dan pemberian hak-hak atas tanah untuk hak pengelolaan baik untuk 

pemerintah, BUMN maupun BUMD. 
41. Pembatalan hak-hak atas tanah berdasarkan putusan badan peradilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan penetapan adaya cacat hukum administrasi. 
42. Penyelenggaraan dan pengawasan inventarisasi dan  sertifikasi .tanah asset 

pemerintah BUMN, BUMD dan Badan Hukum Swasta. 
43. Penyelesaian masalah sengketa tanah bersifat strategis dan biasa. 
44. Penyelesaian masalah tanah yang terdaftar di Badan Peradilan                      ( 

Perdata / Keperdataan, Pidana dan Tata Usaha Negara ). 
45. Penyelesaian / pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan badan peradilan dan 

penetapan pejabat berwenang karena cacat hukum administrasi. 
46. Pemberian ijin lokasi; 
47. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 
48. Penyelesaian sengketa tanah garapan;  
49. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 
50. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan 

maksimum dan tanah absentee; 
51. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 
52. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 
53. pemberian ijin membuka tanah; 
54. Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. 
55. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah 

dekonsentralisasi kepada Propinsi dan otonomi terbatas pada propinsi dalam bidang 
pertanahan menjadi kewenangan Kabupaten. 
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L. PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 
 

1. Penetapan Pedoman Mobilitas Kependudukan : 
a. Penetapan Proyek Penduduk menurut struktur, jumlah dan Komposisi 

penduduk. 
b. Penetapan Penataan Mobilitas Penduduk. 
c. Penyiapan Dukungan Khusus untuk mencapai Proyeksi penduduk yang 

ditetapkan. 
d. Penetapan Tata Ruang dan Tata Kota serta Pemukiman. 

2. Penetapan Pedoman Perlindungan dan penghapusan Tindak Kekerasan dalam 
Kesehatan Reproduksi terhadap perempuan, anak dan remaja. 

3. Perencanaan dibidang Keluarga Berencana, Kesehatan reproduksi dan 
pembangunan sejahtera. 

4. Penyelenggaraan program Keluarga Berancana, kesehatan produksi, pembangunan 
keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan. 

5. Penyiapan data Keluarga sejahtera dalam bidang keluarga berencana, kesehatan 
reproduksi, pembangunan keluarga sejahtera dan upaya kemiskinan dalam 
wilayahnya. 

6. Pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak di 
wilayah Kabupaten sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. 

7. Pemberdayaan keluarga dalam usaha terampil. 
8. Pembinaan peran Institusi masyarakat.  
9. Pemberian pelayanan masyarakat tentang administrasi kependudukan :  

a. Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil. 
b. Penetapan biaya Akta Catatan Sipil. 
c. Pengadaan blanko Akta Catatan Sipil, KTP dan Kartu Keluarga.  
d. Administrasi kependudukan dan pengelolaan   data Penduduk. 

10. Penetapan pedoman pengembangan kualitas keluarga :  
a. Penetapan pelayanan pendataan keluarga. 
b. Penatapan klasifikasi dan profil kualitas keluarga. 
c. Pelayanan Pemberdayaan keluarga miskin / pra sejahtera. 
d. Pemberdayaan ekonomi keluarga. 
e. Pembinaan pemantapan ketahanan keluarga. 
f. Pembinaan kelembagaan pemberdayan keluarga 
g. Penyelenggaraan penyuluhan (advokasi, KIE dan konseling). 

11. Penetapan kebijakan penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan 
reproduksi  : 
a. Penetapan kriteria dan sasaran pengendalian kelahiran. 
b. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan KB / KR. 
c. Penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi. 
d. Pembinaan Kelembagaan dan Institusi Pelayanan KB / KR. 

12. Penetapan Pedoman dan Fasilitasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender. 
13. Pengembangan rintisan kependudukan. 
14. Penyelenggaraan Administrasi dan Pendaftaran Penduduk : 

a. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) 
b. Penerbitan Kartu NIK 
c. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 
d. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
e. Pengelolaan Administrasi Perubahan Nama 
f. Pengelolaan Administrasi Perubahan Status Kependudukan 
g. Penerbitan Keterangan Kependudukan Lainnya 

15. Penyelenggaraan Pencatatan dan Penerbitan Akta-akta Catatan Sipil : 
a. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran 
b. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan. 
c. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian. 
d. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian 
e. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak 

16. Penyelenggaraan Statistik  : 
a. Pengelolaan Administrasi Data dan Statistik Kependudukan. 
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b. Pelaporan dan Informasi Data Kependudukan. 
c. Pembangunan Data Base (Data Dasar) Kependudukan.  

17. Pengendalian Migrasi dan Urbanisasi.  
a. Penerbitan Kartu Nomor Induk Kependudukan Sementara (NIKS ). 
b. Penerbitan Kartu Identitas Domisili Sementara ( KIDS ) 
c. Penerbitan Surat Izin Menetap ( SIM ) 
d. Penerbitan Surat Izin Menetap Sementara ( SIMS ) 
e. Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) 
f. Penerbitan Kartu Identitas Kerja ( KIK ) 
g. Penerbitan Surat  Bukti Pelaporan Orang Asing ( SBPOA ) 
h. Penerbitan Surat Bukti Penyerahan Data Kependudukan 

18. Pengendalian Kewarganegaraan 
a. Pendataan penduduk Warga Negara Asing. 
b. Pengawasan Orang Asing 
c. Penyuluhan penyelenggaraan kependudukan dan akta-akta catatan sipil 
d. Penegakkan hukum ( Law Enforcement ) melalui kegiatan yustisi 

kependudukan. 
19. Penetapan klasifikasi dan profil kualitas keluarga 
20. Penetapan indikator keluarga sejahtera 
21. Penetapan kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga 
22. Penetapan syarat-syarat pembentukan kelompok UPPKS 
23. Penetapan pengembangan kualitas produk UPPKS 
24. Penetapan pengembangan UPPKS sebagai lembaga keuangan mikro. 
25. Penetapan skim kredit bagi kelompok UPKKS 
26. Penetapan kriteria dalam pengembangan keterampilan anggota UPPKS 
27. Penetapan pengembangan kelompok UPPKS dan temu mitra usaha ekonomi mikro 

pedesaan.  
28. Penetapan pengembangan pendampingan kelompok UPPKS.  
29. Penetapan bentuk bimbingan  pengelolaan modal usaha dan pengembangan  

kualitas produk dan pemasaran hasil UPPKS. 
30. Penetapan syarat penyediaan dan penyaluran kredit bagi modal usaha dan 

peningkatan keterampilan. 
31. Pemberian bimbingan dan fasilitas tekhnologi tepat guna. 
32. Penetapan materi penyebarluasan informasi produk unggulan kelompok UPPKS. 
33. Penetapan kriteria pemberian Sertifikat Kelayakan Usaha ( SKU ) bagi kelompok 

UPPKS.   
34. Penetapan pengembangan dan pemilikan media advokasi dan KIE 
35. Penetapan pengembangan prototype media komunikasi 
36. Penetapan pengembangan dan pengadaaan sarana media komunikasi antara lain : 

MUPEN, MPC, dan sarana komunikasi lainnya. 
37. Penetapan kriteria pembinaan ketahanan keluarga 
38. Penetapan UPPKS kegiatan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan 

advokasi dan KIE 
39. Penetapan penyediaan fasilitas bagi kelompok BKB, BKR dan BKL 
40. Pembinaan dan bimbingan BKB, BKR dan BKL 
41. Penetapan kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga 
42. Pembinaan, pemantapan ketahanan keluarga 
43. Penetapan pedoman dan fasilitas peningkatan kesejahteraan dan keadilan gender 

dalam pelaksanaan program KB/KR dan KSPK. 
44. Penetapan pedoman pelaksanaan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan 

dalam kesehatan reproduksi terhadap perempuan, anak dan remaja dalam 
pelaksanaan program KB / KR dan KSPK 

45. Penetapan materi promosi KSPK 
46. Penetapan peraturan daerah ( PERDA ) yang berkaitan dengan peningkatan status 

kesehatan  reproduksi dikalangan remaja 
47. Penetapan kebijakan pengelolaan kesehatan reproduksi remaja 
48. Penetapan target sasaran program kesehatah reporoduksi remaja 
49. Penetapan ruang lingkup (substansi) program reproduksi remaja 
50. Penetapan pedoman kemitraan pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja 

baik antar sektor pemerintah maupun dengan LSM 
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51. Penetapan pedoman media KIE kesehatan reproduksi remaja yang sesuai dengan 
kondisi target sasaran.  

52. Penetapan materi termasuk isi pesan dan design kesehatan reproduksi remaja sesuai 
dengan kondisi dan target sasaran  

53. Penetapan pedoman dukungan kegiatan remaja positif. 
54. Penetapan fasilitas pendukung pelaksanaan penyuluh kelompok oleh pendidik 

sebaya dan konselor sebaya kesehatan reproduksi remaja.  
55. Penetapan fasilitas dukungan pelaksanaan penyuluh kelompok bagi keluarga dalam 

program kesehatan reproduksi remaja. 
56. Penetapan system pembinaan program kesehatan reproduksi konsultasi remaja. 
57. Pengembangan / Pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja 
58. Pemberdayaan tenaga pendidik sebaya dan konselor sebaya dalam program 

kesehatan reproduksi remaja 
59. Pengembangan SDM pendidik sebaya dan konselor sebagai program kesehatan 

reproduksi remaja 
60. Promosi dan KIE kesehatan reproduksi remaja baik bagi remaja maupun keluarga 
61. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kesehatan reproduksi remaja 
62. Penetapan kriteria dan sasaran pengendalian kelahiran 
63. Pembinaan   penyelenggaraan penyuluhan KB / KR 
64. Penyelenggaraan pelayanan KB/KR 
65. Penetapan kriteria kelayakan tempat pelayanan rujukan 
66. Penetapan jaringan pelayanan KB / KR jalur pemerintah. 
67. Penetapan jaringan pelayanan KB / KR jalur swasta dan masyarakat  
68. Penetapan pemberian dukungan pelayanan rujukan 
69. Pemantauan mutu pelayanan KB / KR. 
70. Pemantauan mutu alat dan obat kontrasepsi 
71. Pengembangan jaringan pelayanan KB / KR 
72. Pengembangan alat dan obat kontrasepsi baru 
73. Penetapan materi promosi KB / KR 
74. Penetapan materi penyelenggarakan advokasi KIE dan konseling KB / KR. 
75. Penetapan dan pengembangan isi pesan dan KIE KB / KR 
76. Penetapan standar kualitas pelayanan KB / KR mengacu kepada standar pelayanan 

nasional. 
77. Melaksanakan pembinaan peserta KB mandiri. 
78. Penetapan dan pengadaan alat dan obat kontrasepsi untuk keluarga pra sejahtera dan 

keluarga sejahtera 1. 
79. Penetapan perkiraan “Unmet – need” KB 
80. Penetapan perkiraan peserta KB yang drop out.  
81. Penetapan perkiraan sasaran program KB menurut tahapan keluarga sejahtera.   
82. Pembinaan Kelembagaan dan Institusi  
83. Penetapan penggunaan kriteria operasionalisasi pencatatan dan pelaporan pelayanan 

KB / KR dan KSPK 
84. Penetapan sarana institusi 
85. Penetapan penggunaan pelayanan pendapatan keluarga 
86. Penetapan penggunaan kriteria penyelenggaraan pendataan keluarga 
87. Pelatihan petugas pendataan 
88. Penetapan pelaksanaan pendataan tingkat desa 
89. Penetapan sasaran pemetaan dan penomoran keluarga. 
90. Penetapan pemberian penghargaan kepada kader pengelola kegiatan Bina Keluarga 
91. Pembinaan penyelenggara penyuluh keluarga berencana / kesehatan reproduksi dan 

keluarga sejahtera 
92. Pembinaan kelembagaan dan institusi pelayanan keluarga berencana / kesehatan 

reproduksi keluarga sejahtera 
93. Penetapan kriteria pembinaan penyuluh KB 
94. Penetapan kriteria pembinaan kader institusi masyarakat pedesaan 
95. Penetapan pelaksanaan mekanisme program KB / KR. 
96. Penetapan pemberian penghargaan kader institusi masyarakat pedesaan 
97. Penetapan pemberian penghargaan kepada penyuluh KB 
98. Penetapan klasifikasi penahapan institusi masyarakat pedesaan 
99. Penetapan pengembangan jumlah dan kualitas masyarakat pedesaan 
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100. Penetapan sarana kerja bagi kader institusi masyarakat pedesaan 
101. Penetapan sarana kerja bagi penyuluh KB 
102. Penetapan petunjuk teknis operasional institusi masyarakat pedesaan. 
103. Penetapan tata kerja penyuluh KB 
104. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta LSM 
105. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran institusi masyarakat pedesaan 
106. Melaksanakan sistem informasi kependudukan dan keluarga dan keadilan gender.  
107. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah 

dekonsentrasi kepada Propinsi dan Otonomi terbatas untuk Propinsi dalam bidang 
pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi kewenangan Kabupaten. 

 
M. PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN 
 

1. Pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan Ibukota Kecamatan dan 
Kelurahan / Desa.     

2. Penyusunan perencanaan Kabupaten. 
3. Penyusunan organisasi perangkat Daerah sesuai pedoman dari Pemerintah. 
4. Penyusunan formasi perangkat Daerah. 
5. Penetapan realokasi pegawai dan jabatan struktural lingkup pemerintah Kabupaten. 
6. Pelaksanaan kerjasama Daerah dengan lembaga / badan luar negeri. 
7. Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran Kecamatan. 
8. Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran Desa dan Kelurahan. 
9. Pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan Ibukota Daerah sesuai 

pedoman dari Pemerintah. 
10. Pelaksanaan kerjasama antar Daerah / Desa dan antar Daerah / Desa dengan pihak 

ketiga. 
11. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan perkotaan dan pelaksanaan kewenangan 

Daerah di kawasan otorita dan sejenisnya. 
12. Penyusunan pelaksanaan satuan Polisi Pamong Praja. 
13. Penyusunan pengaturan Desa dan Kelurahan. 
14. Pelaksanaan pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Asosiasi DPRD. 
15. Pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah / Desa. 
16. Pengkajian dan penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
17. Penetapan Retribusi Daerah.  
18. Penetapan pajak Daerah. 
19. Pengaturan tata laksana pemungutan pajak dan retribusi Daerah. 
20. Penyelenggaraan pemungutan pajak dan retribusi Daerah. 
21. Penyusunan tata tertib DPRD Kabupaten. 
22. Penyusunan, perubahan dan perhitungan APBD. 
23. Pelaksanaan tugas pembantuan. 
24. Pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Daerah Kabupaten. 
25. Penyusunan tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Bupati dan Wakil 

Bupati. 
26. Penyusunan tata cara pertanggung jawaban dan pemberhentian Bupati dan Wakil 

Bupati. 
27. Penyusunan kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati serta kedudukan 

keuangan DPRD. 
28. Pelaksanaan pertanggung jawaban Bupati. 
29. Pelaksanaan pengawasan keuangan Daerah. 
30. Pelaksanaan, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan sumber pembiayaan lainnya. 
31. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah, 

Dekonsentrasi kepada Propinsi dan Otonomi terbatas untuk Propinsi dalam bidang 
pelayanan administrasi umum pemerintahan menjadi kewenangan Kabupaten.   

 
N. PELAYANAN ADMINISTRASI PENANAMAN MODAL 

1. Menerbitkan surat persetujuan penanaman modal dalam daerah Kabupaten Tanah 
Bumbu baik terhadap penanaman modal dalam negeri ( PMDN ) maupun 
penanaman modal asing (PMA).    
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2. Menerbitkan surat pemberian fasilitas dan perijinan pelaksanaan penanaman modal 
dalam negeri maupun penanaman modal asing. 

3. Memproses pemberian perijinan dalam rangka penanaman modal di Kabupaten 
Kotabaru sesuai ketentuan yang ada. 

4. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal di wilayah 
Kabupaten.  

5. Melaksanakan kerjasama antar daerah dalam wilayah Negara RI dan dengan Negara 
lain;  

6. Promosi potensi penanaman modal daerah; 
7. Melaksanakan pelayanan penanaman modal daerah; 
8. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dibidang penanaman modal; 
9. Pembuatan kebijakan penanaman modal daerah; 
10. Pembuatan Peraturan Daerah tentang penanaman modal daerah; 
11. Penyelenggaraan dan pemberian ijin penanaman modal daerah; 
12. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian kegiatan penanaman modal; 
13. Penyelenggaraan dan penyedian sarana dan prasarana kegiatan penanaman modal 

daerah; 
14. Pelaksanaan usaha peningkatan penanaman modal daerah; 
15. Menyediakan informasi investasi, peluang investasi, mitra usaha dan lokasi 

penanaman modal; 
16. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah 

dekonsentrasi kepada Propinsi dan otonomi terbatas pada Propinsi dalam bidang 
Pelayanan Administrasi Penanaman Modal  menjadi kewenangan Kabupaten. 

 
O. BIDANG PEMUKIMAN 
 

1. Melaksanakan transmigrasi swakarsa pengembangan desa potensial (Transbangdep) 
meliputi penyiapan lokasi dan pembinaan lingkungan. 

2. Menetapkan kawasan untuk lokasi transmigrasi umum maupun lokal. 
3. Pembinaan kesejahteraan sosial pemukiman komunitas adat terpencil. 
4. Pengerahan, penyuluhan, pendaftaran dan seleksi penduduk setempat dalam rangka 

alokasi penempatan penduduk daerah Transmigrasi  ( APPDT ).  
5. Penyelenggaraan pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta bantuan 

teknis pembangunan perumahan dan prasarana lingkungan.  
6. Pelaksanaan perencanaan teknis, pengolahan dan pengendalian prasarana dan 

sarana air bersih, air limbah, sampah, penyaluran, air hujan serta pertamanan dan 
pemakaman.  

7. Pelayanan perizinan yang berhubungan dengan pembangunan perumahan dan 
pemukiman . 

8. Pelaksanaan penyuluhan dibidang perumahan dan prasarana serta fasilitas 
lingkungan. 

9. Pemantauan kondisi dan perkembangan serta penyuluhan pembangunan prasarana 
dan sarana penyehatan lingkungan (air bersih, buangan, sampah dan penyaluran air 
hujan, pertamanan dan pemakaman ) 

10. Pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas 
lingkungan perumahan. 

11. Pembangunan pemeliharaan dan pengolahan prasarana dan fasilitas lingkungan 
perumahan . 

12. Pengaturan dan pengelolaan proses penyerahan prasarana dan sarana lingkungan 
serta fasilitas umum yang dibangun oleh perusahaan pembangunan perumahan . 

13. Pelaksanaan penyuluhan dibidang perumahan dan fasilitas lingkunganya. 
14. Fasilitas kepada masyarakat untuk meningkatkan pembinaan dan peningkatan mutu 

perumahan menjadi layak huni. 
15. Fasilitas pelaksanaan transmigrasi umum atau transmigrasi khusus oleh pemerintah 

. 
16. Fasilitas dan memberikan dukungan pelayanan transmigrasi Swakarsa mandiri 

wilayah Kabupaten. 
17. Melaksanakan penerangan, penyuluhan, pendaftaran, seleksi penempatan dan 

program pembinaan perambah hutan serta pelaksanaan reboisasi. 
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18. Melakukan urusan penyediaan areal pemukiman, penyusunan perencanaan tekhnik 
rung satusn pemukiman ( PTRSP ). 

19. Menyelesaikan hak atas tanah, sertifikat, pemgukuran, pengklapingan dan 
pengolahan serta pemantauan lingkungan pemukiman. 

20. Mengurus pencadangan areal penyiapan bahan penyelesaian status tanah dan 
sertifikat.  

21. Menyiapkan bahan penyusunan (RTSP, RTJ, RTSPD). 
22. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk tekhnis pengembangan pola usaha 

pokok dan kemitraan stratejik dan jejaring dalam penyelenggaraan transmigrasi. 
23. Membuat dan memfasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi. 
24. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk tekhnis pemberian pelayanan 

pengembangan institusi dan penyerasian mobilitas serta evaluasi pengarahan 
mobilitas penduduk. 

25. Membina dan mengkoordinasikan pengarahan mobilitas penduduk. 
26. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk tekhnis inventarisasi dan identifikasi 

persebaran penduduk serta relokasi perpindahan penduduk.  
27. Membina dan mengkoordinasikan penempatan dan persebaran penduduk.  
28. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah 

Dekonsentrasi kepada Propinsi dan otonom terbatas untuk Propinsi dalam bidang 
Pemukiman menjadi kewenangan Kabupaten.  
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Lampiran II PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 
NOMOR :    11  TAHUN  2005 
TANGGAL :  2 Mei 2005       
 

KEWENANGAN PILIHAN KABUPATEN TANAH BUMBU 
 
A. BIDANG  PENERANGAN    

1. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan penerangan berupa perpustakaan 
penerangan . 

2. Pembinaan pers Nasional, Penerbitan dan peredaran pers Asing serta penempatan 
perwakilan dan Kantor Berita Asing. 

3. Pengawasn pelaksanaan siaran dan penggunaan sarana dan prasarana teknis 
penyiaran Radio dan Televisi. 

4. Menyelenggarakan sosialisasi berbagai kebijakan daerah. 
5. Menyelenggarakan Counter Isue atas isi penerbitan pers dan pendapat umum dan 

pelayanan informasi. 
6. Memberikan pertimbangan kerja sama daerah dengan luar negeri dibidang 

penerangan . 
7. Pemberdayaan organisasi profesi bidang penerangan . 
8. Pelaksanaan kegiatan tatap muka, pemutaran film pelayanan sound system dan 

kegitan lain yang bersifat bergerak, (mobile) massal dan serentak. 
9. Pelaksanaan kegiatan pelayanan penerangan dalam bentuk dialog interaktif 

(komunikasi timbal balik) antar pemerintah dengan masyarakat dan antar 
masyarakat langsung maupun melalui media elektronik. 

10. Pelaksanaan kegiatan pelayanan penerangan berupa pemberdayaan kelompok sosial 
masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan 
komunikasi. 

11. Penyediaan informasi yang mampu mendorong masyarakat mengembangkan 
perekonomiannya. 

12. Penyelenggaraan penerbitan (media cetak) Pemerintah Kabupaten berupa tabloid, 
bulletin, lefleat, brosur, gambar dinding dan penerbitan lain.  

13. Melakukan koordinasi lintas sektoral lingkup pemerintah Kabupaten dalam rangka 
penerbitan.  

14. Melakukan koordinasi usaha percetakan Non Pers dan grafika di Daerah. 
15. Meleksanakan kegiatan pelayanan penerangan melalui penerbitan media cetak. 
16. Peberian Surat izin Tanda Terdaftar bagi usaha penerbitan. 
17. Pelaksanaan kegiatan pelayanan penerangan melalui media tradisonal yang bersifat 

komunikatif berupa pemberdayaan dan pagelaran pertunjukan rakyat tradisonal 
sebagai media penerangan. 

18. Penyiapan bahan dan sarana promosi pameran berupa panel pameran, bahan 
pameran ( foto, gambar, lukisan dan lain-lain ) dan lokasi pameran serta 
penyampaian informasi melalui media pameran dan promosi potensi daerah. 

19. Mengkoordinasikan instansi lintas sektoral dan lembaga dalam masyarakat dalam 
penyelenggaraan pameran dan promosi. 

20. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan penerangan melalui pameran berupa pameran 
pembangunan, pameran keliling, pameran stasioner, pameran bantuan dan bantuan 
pameran. 

21. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan penerangan melalui media luar ruang berupa 
spanduk, baliho, foto ofneme dan media ruang lainya. 

22. Mengkoordinasi dan memberi pertimbangan materi penerangan / informasi melalui 
pemanfaatan media luar ruang. 

23. Pemberian Rekomendasi penyelenggaraan pameran. 
24. Penyelenggaraan kegiatan informasi melalui multi media, termasuk homepage dan 

cybermedia. 
25. Penyelenggaraan kegiatan pengusahaan dan penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan sistem informasi daerah. 
26. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan penerangan melalui media 

Radio dan Televisi sebagai media penerangan berupa uraian, siaran pemerintah 
Kabupaten, Radio Spot, Dialog intereraktif dan lain-lain. 

27. Penyelenggaraan Radio siaran Pemerintah Kabupaten.  
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28. Memberikan pertimbangan tentang penyelenggaraan siaran Radio sebagai media 
penerangan yang diselenggarakan pihak swasta / RSSN dan masyarakat.  

29. Menyelenggarakan koordinasi pengawasan dan penertiban peredaran film dan 
rekaman video dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan. 

30. Pengelolaan izin dan atau tanda pendaftaran usaha perfilman dan rekaman video ( 
bioskop, bioskop keliling dan toko penjualan / penyewaan rekaman video / LDN / 
DVD ). 

31. Pemberiaan izin / rekomendasi terhadap penyiaran radio / televisi. 
32. Melaksanakan penarikan iuran / restibusi siaran televisi / radio. 
33. Penetapan sumber PAD dari jasa informasi. 
34. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan penerangan instansi lintas melalui 

Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Kabupaten. 
35. Melakukan kegiatan pendataan dan analisa perkembangan pelayanan penerangan . 
36. Melakukan kegiatan pemedatan dan analisa perkembangan masyarakat sebagai 

bahan penyusunan pendapat umum daerah. 
37. Menyelenggarakan pertemuan pers/jumpa pers dan pelayanan wartawan tentang 

kebijakan pemerintah Kabupaten dan melakukan peliputan kegiatan yang dilakukan 
pemerintah / masyarakat untuk dokumen Dinas. 

38. Pelaksanaan perhimpunan dokumen dan pengolahan data informasi dan pelayanan 
jasa perpustakaan. 

39. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pers dan organisasi profesi lainnya di 
bidang informasi dan komunikasi. 

40. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah 
Dekonsentralisasi kepada propinsi dan otonomi terbatas pada Propinsi dalam bidang 
penerangan menjadi kewenangan Kabupaten. 

 
B. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK 

 
1. Pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum.  
2. Pelaksanaan Pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas,Rahasia, 

jujur, adil dan beradab.  
3. Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. 
4. Penyelenggarakan pendidikan dan latihan penjenjangan serta teknis fungsional 

dalam wilayahnya. 
5.  Penyelesaian perselisihan antar kelompok, antar sektor dan antar Desa dalam 

wilayahnya. 
6. Memfasilitasi penyenggaraan pendidikan dan pengembangan politik yang 

demokratis dalam Kabupaten. 
7. Alokasi dan pemindahan pegawai / Tenaga potensial dalam wilayahnya. 
8. Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, 

kesejahteraan serta pendidikan dan pelatihan pegawai pemerintah kabupaten sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. 

9. Pengawasan terhadap kekayaan desa dan pelaksanaan Otonomi Desa, untuk 
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa pada Kabupaten. 

10. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum 
pemerintah dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten. 

11. Peningkatan penegakan dan perlindungan hak-hak azasi manusia (HAM ) di 
wilayah Kabupaten. 

12. Pengamanan dan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah serta 
peraturan Perundang-undangan lainnya di bidang ketertiban umum.  

13. Pembinaan akuntabilitas perangkat daerah kabupaten.  
14. Melaksanakan pelayanan publik sesuai pedoman yang telah ditetapkan. 
15.  Melaksanakan perlindungan pada masyarakat sesuai  pedoman yang telah 

ditetapkan. 
16. Pembinaan dan fasilitas kesatuan bangsa.  
17. Pembinaan warga Negara asing  di wilayah kabupaten . 
18. Fasilitasi kegiatan penelitian pengembangan Ilmu dan teknologi. 
19. Membantu pelaksanaan pemberian tanda kehormatan  /  tanda jasa sesuai  pedoman 

yang telah ditetapkan .  
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20. Melaksanakan penanggulangan bencana di wilayah kabupaten. 
21. Identifikasi terhadap daerah – daerah rawan bencana. 
22. Membantu penyelenggaraan system sandi Negara di kabupaten. 
23. Melaksanakan kearsipan daerah Kabupaten. 
24. Melaksanakan pengelolaan database Kabupaten menjadi data statistik daerah 

Kabupaten. 
25. Melaksanakan pengelolaan data elektronik  dan system Informasi dan jaringan dari 

database Kabupaten .  
26. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi wewenang Pemerintah, 

Dekonsentrasi kepada  Propinsi dan Otonomi untuk Propinsi dalam bidang politik 
dalam negeri dan  administrasi publik menjadi kewenangan Kabupaten. 

 
C. BIDANG KEPARIWISATAAN 

 
1. Pemberian ijin penyediaan jasa angkutan wisata. 
2. Pemberian ijin sarana wisata tirta. 
3. Pemberian ijin penyelenggaraan kawasan pariwisata. 
4. Pemberian ijin pameran dan seni budaya. 
5. Pemberian ijin penyelenggaraan pelatihan SDM pariwisata. 
6. Binmas pariwisata. 
7. Rekomendasi dalam penyusunan UKL, UPL dan AMDAL di bidang 

kepariwisataan. 
8. Kewenangan melaksanakan hubungan kerja sama regional, Nasional, dan 

Internasional sektor Kepariwisataan. 
9. Pemberian surat ijin usaha jasa hiburan dan permainan (SIUJHP). 
10. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di wilayah 

Kabupaten Tanah Bumbu.  
11. Menyelenggarakan pembinaan dan mengawasi obyek wisata dan daya tarik wisata 

sesuai standar dan norma yang telah ditetapkan. 
12. Penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata 

meliputi : 
a. Pemberian ijin jasa biro perjalanan wisata. 
b. Pemberian ijin jasa agen perjalanan wisata. 
c. Pemberian ijin jasa pramuwisata.  
d. Pemberian ijin jasa konveksi, perjalanan insentif dan pameran. 
e. Pemberian ijin jasa impresariat.  

13. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan 
mengelola obyek dan daya tarik wisata terdiri  dari :    
a. Pemberian ijin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam. 
b. Pemberian ijin pengusahan obyek dan daya tarik wisata budaya.  
c. Pemberian ijin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus.  

14. Pembinaan dan fasilitas usaha rekreasi dan hiburan umum     meliputi : 
a. Taman satwa dan taman pertunjukan satwa 
b. Usaha fasilitas wisata / rekreasi air 
c. Balai pertemuan umum 
d. Barber shop. 
e. Salon Kecantikan 
f. Lapangan tennis 
g. Lapangan bulu tangkis tertutup 
h. Usaha fasilitas / sarana olahraga 
i. Gedung squash 
j. Gelanggang tennis meja 
k. Pusat Kesehatan 
l. Gelanggang olahraga tertutup dan terbuka 
m. Taman rekreasi. 
n. Gelanggang renang dan kolam renang. 
o. Pemandian alam 
p. Kolam memancing 
q. Gelanggang permainan dan ketangkasan 
r. Padang golf 
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s. Kelab malam 
t. Diskotik 
u. Panti pijat 
v. Panti mandi uap 
w. Pusat pasar seni dan pameran 
x. Dunia fantasi. 
y. Teater panggung.  

15. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana wisata di wilayah 
Kabupaten Tanah Bumbu. 

16. Melaksanakan / menyelenggarakan kegiatan informasi wisata, promosi 
kepariwisataan daerah. 

17. Melaksanakan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, 
pemberian perijinan serta penertiban perijinan di bidang kepariwisataan sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

18. Melaksanakan pembinaan dan fasilitas usaha sarana pariwisata berupa pemberian 
ijin penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman meliputi :  
a. Usaha pondok wisata 
b. Usaha bumi perkemahan 
c. Penginapan 
d. Restoran 
e. Jasa boga 
f. Bar. 
g. Hotel berbintang 
h. Hotel melati 
i. Usaha persinggahan caravan 

19. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah, 
dekonsentrasi kepada Propinsi dan otonomi terbatas untuk Propinsi dalam bidang 
Pariwisata menjadi kewenangan Kabupaten.  

 
D. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI  

   
1. Pemberian ijin usaha inti listrik tingkat kabupaten meliputi pembangkit lokal ( tidak 

masuk dalam grid / isolated ), distribusi (tidak masuk dalam grid ), retail ( penjualan 
listrik eceran ), ijin operasi untuk kepentingan sendiri ( Captive Power). 

2. Pemberian Ijin Usaha non inti meliputi sarana / prasarana, tangki timbun, usaha jasa 
penunjang, konsultasi, konstruksi dan perekayasaan di wilayah Kabupaten 

3. Pemberian ijin usaha initi migas pada tingkat Kabupaten meliputi lapangan sumur 
tua. 

4. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan dibidang pertambangan dan energi.  
5. Pengujian dan pengawasan mutu bahan bakar minyak di wilayah Kabupaten.  
6. Pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas. 
7. Pengaturan pemanfaatan bahan tambang non radioaktif. 
8. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan bagi pengusaha pertambangan. 
9. Penetapan pajak bumi sektor pertambangan dan air bawah tanah. 
10. Pengelolaan dan pengendalian semua jenis bahan galian golongan C dan mineral 

lainnya. 
11. Pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan.  
12. Penerbitan UPL dan UKL terhadap penambangan yang tidak membutuhkan 

AMDAL dibidang pertambangan dan energi. 
13. Perencanaan, pengelolaan dan pengendalian tata ruang zona pertambangan dan 

energi. 
14. Pengalokasian hingga sebesar 20 % dari PADS yang berasal dari sektor 

pertambangan untuk biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
pertambangan. 

15. Pelatihan tertentu dan pelatihan di bidang pertambangan dan energi yang mencakup 
wilayah Kabupaten. 

16. Penetapan Kebijakan Pasca Tambang. 
17. Pengelolaan pertambangan dan energi yang diusahakan dengan perusahaan atas 

dasar modal bersama oleh pihak Negara dan Daerah melalui Perusahaan Daerah. 
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18. Pengelolaan pendidikan formal di sektor Pertambangan / geologi pada tingkat 
menengah ( SLTA, DI, DII, dan DIII ).  

19. Pengelolaan air bawah tanah / air permukaan ( ABT / AP ). 
20. Pemberian ijin SIPAT dan SIPA. 
21. Pengelolaan dan pengendalian bahan galian A dan B dan pertambangan rakyat 

lainnya. 
22. Pemberian dan penerbitan ijin Kuasa Pertambangan ( KP ) terhadap bahan galian 

golongan A dan B yang berada di daerah Kabupaten. 
23. Pelaksanaan penyelidikan umum dan standar pengelolaan sumber daya mineral dan 

energi serta air bawah tanah. 
24. Penetapan wilayah kerja usaha termasuk distribusi ketanagalistrikan dan 

pertambangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.  
25. Pemberian Ijin Pertambangan Daerah ( SIPD ).  
26. Pemberian Ijin Pertambangan Rakyat. 
27. Pemberian ijin usaha inti pertambangan umum kabupaten meliputi penyelidikan 

umum, eksplorasi, eksploitasi, investasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan 
dan penjualan. 

28. Pengaturan pembagian keuntungan antara Perusahaan Pertambangan yang berusaha 
dalam wilayah daerah dengan daerah. 

29. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah, 
dekonsentrasi kepada Propinsi dan otonomi terbatas untuk Propinsi dalam bidang 
Pertambangan dan Energi menjadi kewenangan Kabupaten. 

 
E.  BIDANG  KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN/KEHUTANAN 

 
1.  Penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dan hasil hutan : 

a. Pengawasan dan pengamanan areal kawasan hutan. 
b. Pengawasan dan pengamanan peredaran hasil hutan. 
c. Penindakan dan penerbitan industri dan pengusahaan hutan tanpa ijin. 

2. Turut serta secara aktif dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Propinsi dalam 
menetapkan serta perubahan fungsi dan status kawasan hutan berkaitan dengan 
rencana tata ruang wilayah Kabupaten ( RTRWK ) : 
a. Monitoring dan pengawasan penggunaan kawasan hutan. 
b. Penghimpunan dan penyajian data penggunaan kawasan hutan. 
c. Penyiapan rencana pengembangan kegiatan pengusahaan hutan. 
d. Pembinaan dan pengawasan serta penataan batas areal. 
e. Pemberian pertimbangan teknis sebagai bahan pertimbangan rekomendasi 

Bupati. 
f. Pengusulan perubahan maupun penetapan kawasan hutan berkaitan dengan 

RTRWK.  
3. Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan Kabupaten berdasarkan 

karakteristik lahan, tipe hutan dan kondisi DAS, Sosbud, ekonomi dan kelembagaan 
masyarakat dan penyusunan rencana kegiatan Kabupaten ( makro, DAS unit 
pengelolaan, serta pengaturan penggunaan kawasan hutan diluar kegiatan kehutanan 
: 
a. Monitoring dan pengawasan penggunaan kawasan hutan. 
b. Penghimpunan dan penyajian penggunaan data penggunaan kawasan hutan. 
c. Penyiapan rencana pembentukan wilayah pengelolaan hutan. 
d. Pembinaan dan pengawasan serta penataan batas areal. 
e. Pemberian pertimbangan teknis sebagai bahan  pertimbangan rekomendasi 

Bupati. 
f. Pembentukan areal pengelolaan hutan. 

4. Pedoman penyelenggaraan hutan kota, hutan desa dan hutan kemasyarakatan, serta 
pengelolaan taman hutan raya Kabupaten : 
a. Perencanaan dan pengembangan hutan kota, hutan desa dan hutan 

kemasyarakatan. 
b. Pembinaan tanaman perlindungan jalan. 
c. Inventarisasi karakteristik tipe hutan. 
d. Pengembangan koordinasi dengan instansi terkait. 
e. Pemberian pertimbangan teknis sebagai bahan rekomendasi Bupati. 
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f. Penetapan status dan pengolahan hutan kota, hutan desa dan hutan 
kemasyarakatan serta hutan raya Kabupaten. 

5. Penyusunan pedoman dan pengaturan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan  : 
a. Penyusunan  rencana penyelenggaraan pendayagunaan dan bimbingan 

ketenagakerjaan petani hutan. 
b.  Pelaksanaan penyiapan program, metode dan system kerja penyuluhan 

kehutanan serta rekayasa sosial ekonomi. 
c. Pengumpulan data dan informasi sumber daya manusia / petani hutan wilayah 

Kabupaten. 
d. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan masyarakat dan petani hutan. 

6. Penyelenggaraan inventarisasi, pemetaan hutan, tata batas, rekonstruksi batas / 
patok dan pemeliharaan batas / patok kawasan hutan :  
a. Penyajian data areal kawasan hutan.  
b. Koordinasi dengan instansi teknis terkait bidang inventarisasi dan pemetaan 

hutan. 
c. Pembuatan dan pengusulan rencana trayek tata batas kawasan hutan. 
d. Rekonstruksi batas kawasan hutan. 
e. Monitoring dan tata batas kawasan. 

7. Penyelenggaraan perijinan pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pariwisata 
alam, pemungutan hasil hutan bukan kayu, flora dan fauna yang tidak dilindungi 
pada hutan lindung dan pengelolaan kawasan lindung : 
a. Pemeriksaan dokumen / administrasi pemohon. 
b. Pemeriksaan lokasi ( potensi dan kekayaan lahan ). 
c. Pemberian pertimbangan teknis sebagai bahan rekomendasi teknis.  
d. Pemberian ijin pemungutan hasil hutan kayu, flora dan perburuan satwa liar 

yang tidak dilindungi. 
e. Pemberian ijin memasuki dan pemanfaatan jasa lingkungan serta pariwisata 

pada kawasan konservasi. 
8. Penyelenggaraan perijinan pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pariwisata 

alam, pemungutan hasil hutan kayu, bukan kayu, flora dan fauna yang tidak 
dilindungi pada hutan produksi : 
a. Pemeriksaan dokumen / administrasi pemohon. 
b. Pemeriksaan lokasi ( potensi dan kekayaan alam ) 
c. Pemberian pertimbangan teknis sebagai bahan rekomendasi teknis. 
d. Pemberian ijin pungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, flora dan 

perburuan satwa liar yang tidak dilindungi. 
e. Pemberian ijin penggunaan gergaji rantai. 
f. Pemberian ijin pendaratan pengusahaan hasil hutan. 
g. Pemberian ijin pemanfaatan limbah hasil hutan. 
h.  Penyusunan rencana kebutuhan alat dan mesin pengusahaaan hutan dan 

pengelolaan hasil hutan. 
9. Penyelenggraan perijinan pungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, flora dan 

fauna yang tidak dilindungi pada hutan kayu / rakyat dan tanah diluar kawasan 
hutan Negara: 
a. Pemeriksaan dokumen / administrasi pemohon. 
b. Pemeriksaan lokasi ( potensi dan kekayaan lahan ). 
c. Pemberian pertimbangan teknis sebagai bahan rekomendasi teknis. 
d. Pemberian ijin pendaftaran dan pemungutan hasil hutan. 

10. Penyelenggaraan pembinaan pengawasan pemanfaatan kawasan,jasa lingkungan 
dan pariwisata alam, pemungutan hasil hutan kayu, bukan kayu, flora dan fauna 
yang tidak dilindungi pada  hutan lindung, hutan produksi dan hutan rakyat serta 
tanah diluar kawasan hutan Negara : 
a. Pengawasan teknis operasional pungutan hasil hutan, flora dan perburuan 

satwa liar yang tidak dilindungi. 
b. Pengawasan dan pemeriksaan perijinan penggunaan peralatan pengusahaan 

hutan . 
c. Pengawasan blok dan petak tambangan.  
d. Pengawasan jalan angkutan pengusahaan hasil hutan. 
e. Pengawasan dan monitoring sarana / prasarana pengusahaan hutan lainnya. 
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11. Pengaturan penyelenggaraan pemasaran dan distribusi hasil hutan kayu ( bulat, 
BBS, kayu olahan) bukan kayu, flora dan fauna yang tidak dilindungi pada hutan 
lindung, hutan produksi dan hutan hak / rakyat serta tanah diluar kawasan hutan 
negara : 
a. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TUK dan TU PSDH-DR. 
b. Pemeriksaan dokumen dan fisik angkutan hasil hutan . 
c. Penerbitan surat angkutan flora dan satwa liar yang tidak dilindungi  ( 

termasuk penangkaran dari alam ) dan yang dilindungi dari hasil penangkaran 
untuk keperluan LITBANG, komersial dan non komersial  didalam negeri. 

d. Penyelenggaraan proses sanksi terhadap teknis kehutanan. 
12. Penyelenggaraan pelayanan dokumen pungutan dan peredaran hasil hutan kayu ( 

bulat, BBS, olahan ) bukan kayu, flora dan fauna yang dilindungi : 
a. Pemeriksaan dokumen / administrasi pemohon. 
b. Pemeriksaan fisik hasil hutan yang akan dipungut dan diedarkan. 
c. Penerbitan surat pungutan atau angkutan hasil hutan ( SKSHH). 
d. Penerbitan surat denda pungutan hasil hutan ( SPDH-DR ).   

13. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan industri pengolahan hasil hutan serta 
aneka usaha kehutanan ( persuteraan alam, perlebahan, hutan cadangan, wana fauna 
) :  
a. Pengesahan RPBI untuk kapasitas terpasang dibawah 6000 M3. 
b. Monitoring dan pengawasan bahan baku industri. 
c. Monitoring dan pengawasan mesin dan kapasitas peralatan industri pengilahan 

hasil hutan 
d. Penyelenggaraan ijin restrukturisasi peralatan dan mesin industri pengolahan 

hasil hutan. 
e. Pengayaan, pemeliharaan dan pengadaan bibit / biang ulat sutera dan lebah 

unggul. 
f. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelompok tani lebah dan 

persuteraan alam serta aneka usaha hutan lainnya. 
14. Penyelenggaraan kegiatan penghijauan, reboisasi, rehabilitasi dan konservasi tanah 

serta pembibitan tanaman kehutanan : 
a. pemetaan lahan, perencanaan dan pembuatan rancangan–rancangan RLKT. 
b. Pembuatan terasiring dan bangunan pengendalian erosi. 
c. Pengadaan benih dan pengolahan sumber benih teridentifikasi serta pengayaan 

tanaman kehutanan. 
d. Pendaftaran dan penujukan sumber benih dari tegakan benih teridentifikasi. 
e. Pelaksanaan reklamasi bekas areal tambang dan areal bekas pemanfaatan 

lahan kehutanan lainnya. 
f. Bimbingan dan pembinaan pengembangan kebun induk benih dan mutu benih. 
g. Pengawasan produksi dan peredaran benih Kabupaten. 
h Perhitungan kebutuhan pupuk dan pestisida di Kabupaten. 

15. Penetapan besar dan pengaturan penggunaan dana investasi yang wajib disediakan 
oleh dunia usaha kehutanan untuk pengusahaan hutan wilayah Kabupaten : 
a. Penyajian data dan statistik kehutanan. 
b. Penyelenggaraan pameran bidang kehutanan. 
c. Penyiapan peta semi detail untuk pengembangan usaha kehutanan. 
d. Pelayanan dan penyajian informasi perusahaan kehutanan di Kabupaten.  
e. Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan kehutanan swasta dan 
BUMN.   

16. Pengelolaan ijin usaha burung walet dan hasil hutan ikutan. 
17. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah, 

dekonsentrasi kepada Propinsi dan Otonomi terbatas dalam bidang kehutanan 
menjadi kewenangan Kabupaten. 

  
PERKEBUNAN 
 
1. Penilaian secara berkala terhadap Badan Hukum atau Instansi Pemerintah yang 

mendapat ijin untuk memproduksi benih / bibit. 
2. Bimbingan dan pembinaan pembangunan kebun induk. 
3. Pengadaan dan bimbingan perbenihan / pembibitan. 
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4. Bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan sertifikasi benih. 
5. Bimbingan dan pembinaan mutu benih / bibit. 
6. Pemberian ijin kepada badan hukum atau instansi pemerintah sebagai pengedar 

benih / bibit. 
7. Bimbingan dan pembinaan tentang pengemasan, penyimpanan serta masa edar 

benih / bibit.  
8. Pelaksanaan pengawasan produksi dan peredaran bibit / benih. 
9. Pelaksanaan penyelenggaraan pengujian sarana produksi perkebunan. 
10. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dalam Kabupaten. 
11. Perhitungan kebutuhan pupuk dalam Kabupaten. 
12. Pelaksanaan pengembangan analisa dan skala Usaha Tani perkebunan. 
13. Bimbingan dan pemantauan kultur teknis budi daya tanaman tahunan, semusim 

termasuk tumpang sari. 
14. Pemantauan dan inventarisasi blok tanaman penghasil tinggi untuk tujuan 

penangkaran bahan tanaman .  
15. Bimbingan penerapan teknologi perkebunan yang mempunyai spesifikasi lokasi. 
16. Bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi pengadaan bahan tanaman 

meliputi sarana, tenaga kerja mutu dan metode. 
17. Bimbingan dan pengawasan penyebaran prototype, percobaan dan pengkajian 

penerapan penggunaan alat dan mesin perkebunan serta pemantauan produksi dan 
peredarannya.   

18. Peramalan dan perhitungan produksi hasil –hasil perkebunan.  
19. Penyusunan juklak / juknis pembibitan dan budidaya tanaman perkebunan. 
20. Menyusun rencana penyediaan bahan tanaman dan pembangunan kebun induk. 
21. Perencanaan pengadaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana penyuluhan . 
22. Identifikasi dan inventarisasi kelembagaan tani. 
23. Pembinaan dan pengembangan kelompok tani . 
24. Ikut serta dalam penetapan metode dan sistim kerja penyuluhan . 
25. Pemberian legelisasi tenaga penyuluh swasta serta pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan tugasnya. 
26. Penetapan rencana strategis pengembangan perkebunan di Kabupaten. 
27. Penyusunan program pengembangan perkebunan yang spesifik. 
28. Penyusunan rencana operasional kegiatan beserta kebutuhan anggaran. 
29. Pengorganisasian system dan mekanisme kerja dibidang perkebunan. 
30. Pelaksanaan penilaian / evaluasi kinerja. 
31. Pengembangan organisasi dibidang perkebunan sesuai kebutuhan. 
32. Pengumpulan, pengelolan dan analisa serta penyajian data dan statistik. 
33. pelaporan data dan statistik perkebunan di Kabupaten. 
34. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan perkebunan. 
35. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan program melalui hasil 

pencatatan dan pengolahan data. 
36.  Inventarisasi,Klasifikasi dan evaluasi hasil yang dicapai. 
37. Penyusunan struktur organisasi dan susunan jabatan.  
38. Penetapan rincian tugas dan fungsi masing-masing bagian dan sub bagian .  
39. Penyiapan bahan laporan, penyusunan dan pembinaan organisasi dan tata laksana . 
40. Pembinaan pengembangan karir pegawai perkebunan. 
41. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan 

pegawai, mutasi pegawai, serta tata usaha pegawai.  
42. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dibidang 

perkebunan.   
43. Menyusun pembukuan melakukan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus 

perbendaharaan . 
44. Menyusun surat menyurat , kearsipan rumah tangga dan perlengkapan. 
45. Penetapan pemanfaatan lahan sesuai dengan tata ruang dan tata guna 

pengembangan perkebunan. 
46. Pelaksanaan identifikasi lahan dalam rangka program diversifikasi, intensifikasi, 

rehabilitasi dan perluasan / peremajaan tanaman . 
47. Bimbingan, pengawasan dan pemantauan penyiapan dan pemanfaatan lahan. 
48. Penelitian dan penetapan areal potensial untuk perkebunan yang bebas dari 

penggunaan dan rencana sektor lain. 
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49. Penyiapan peta untuk pengembangan usaha perkebunan . 
50. Penyusunan juklak pemanfaatan, Rehabilitasi dan pelesterian sumber daya lahan. 
51. Penyiapan peta rincian penyebaran sentra produksi menurut jenis komoditas. 
52. Pemantauan, pendataan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan perkebunan di 

Kabupaten. 
53. Melaksanakan penyiapan dan pemantapan lahan petani dalam pengembangan 

tanaman perkebunan. 
54. Melaksanakan kegiatan perluasan, peremajaan, diversifikasi, intensifikasi dan 

rehabilitasi lahan perkebunan. 
55. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan komoditi perkebunan dalam 

wilayah Kabupaten. 
56. Penyusunan juklak / juknis perluasan, diversifikasi, peremajaan, intensifikasi dan 

rehabilitasi tanaman perkebunan.  
57. Penyusunan rencana kegiatan perluasan, peremajaan, diversifikasi, intensifikasi, 

dan rehabilitasi tanaman perkebunan. 
58. Menetapkan kebijakan pengembangan komoditi perkebunan dalam Kabupaten. 
59. Pemberian rekomendasi kesesuaian lahan dan usaha untuk perkembangan 

perkebunan rakyat. 
60. Turut serta aktif bersama pemerintah dalam menetapkan perubahan fungsi kawasan 

dalam rangka perencanaan tata ruang Kabupaten.  
61. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan tehnis kegiatan diversifikasi, perluasan, 

peremajaan, intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan. 
62. Bimbingan dan pembinaan pemulihan tanaman, sertifikasi dan pelepasan varietas. 
63. Penerbitan surat ijin pengedaran benih / bibit perkebunan. 
64. Pemberian ijin kepada Badan Hukum atau Instansi Pemerintah untuk memproduksi 

benih / bibit. 
65. Bimbingan dan pengawasan pemasukan dan atau pengeluaran benih ke atau dari 

wilayah Kabupaten. 
66. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani. 
67. Pelaksanaan pameran Pembangunan di tingkat Kabupaten. 
68. Penyusunan rencana pendayagunaan dan bimbingan ketenagakerjaan perkebunan. 
69. Pelaksanaan penyiapan program, metode dan system kerja penyuluhan perkebunan 

serta rekayasa sosial ekonomi. 
70. Pengumpulan data dan informasi sumber daya manusia perkebunan. 
71. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tehnis penelitian 

dan pengembangan terapan bidang perkebunan. 
72. Pelaksanaan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan 

perkebunan. 
73. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan pengolahan dan bimbingan materi 

penyuluhan perkebunan. 
74. Evaluasi hasil penyuluhan oleh tenaga penyuluh kepada petani perkebunan. 
75. Pembinaan dan pengembangan koperasi tani usaha perkebunan. 
76. Pendataan kelembagaan ekonomi pedesaan penunjang usaha perkebunan. 
77. Penyusunan kriteria penilaian penetapan kebun terlantar dan pelaksanaan 

bimbingan penyelesaian status kebun terlantar. 
78. Pelaksanaan Pelatihan penyuluhan perkebunan dalam rangka peningkatan 

keterampilan tenaga penyuluh. 
79. Pelaksanaan lomba usaha tani perkebunan. 
80. Pencetakan majalah, brosur dan bahan cetakan perkebunan lain yang memuat 

petunjuk dan rencana dalam lapangan perkebunan. 
81. Perencanaan kebutuhan tenaga penyuluh perkebunan.  
82. Perencanaan, pengadaan dan pengelolaan biaya / sarana penyuluhan perkebunan. 
83. Penentuan dan penyampaian materi penyuluhan bidang perkebunan. 
84. Penyusunan program penyuluhan perkebunan. 
85. Pembinaan penyuluhan bidang perkebunan. 
86. Melaksanakan bimbingan pengembangan dan pembinaan kelompok tani. 
87. Ikut serta dalam penetapan spesifikasi dan klasifikasi tenaga penyuluhan 

perkebunan.     
88. Pemberian ijin usaha perkebunan. 
89. Pelayanan dan penyediaan informasi usaha perkebunan. 
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90. Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan swasta dan BUMN. 
91. Penilaian kebun berdasarkan kelas kebun. 
92. Penetapan kelas kebun sementara. 
93. Monitoring dan penyebarluasan informasi pasar. 
94. Pemanfaatan hasil analisa dan evaluasi pasar dalam dan luar negeri. 
95. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap harga pasar komoditi perkebunan. 
96. Penyelenggaraan kerja sama usaha dibidang perkebunan (kemitraan usaha ). 
97. Penyusunan petunjuk penyiapan bahan olah, proses pengolahan hasil dan 

pengaturan pengadaan dan kebutuhan bahan olah. 
98. Pelaksanaan pengendalian pengawasan dan pengendalian mutu produksi 

perkebunan. 
99. Pengawasan dan monitoring kegiatan pabrik /unit pengilahan hasil perkebunan. 
100. Monitoring penggunaan tenga kerja asing disektor perkebunan . 
101. Monitoring pelaksanaan penggunaan tenaga kerja berdasarkan analisa kebutuhan 

dan standarisasi tenaga kerja. 
102 Monitoring pelaksanaan penyelenggraan kesejahteraan tenaga kerja .  
103. Penentuan nilai produktif tanaman ( tanam tumbuh). 
104. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan amdal. 
105. Pengawasan pelaksanaan RPL dan UPL disektor perkebunan. 
106. Pementauan dan evaluasi pemanfaatan pencadangan lahan usaha perkebunan. 
107. Penilaian kelayakan masuk perusahaan . 
108. Pengesahan proposal usaha perkebunan. 
109. Pemetaan pencadangan dan pemanfaatan lahan usaha perkebunan. 
110. Bimbingan pelaksanaan pengujian mutu daya efektifitas dan analisa residu 

pestisida. 
111. Pembinaan teknis dan pengawasan peredaran penggunaan dan pemusnahan 

pestisida di tingkat penyalur / distributor.  
112. Pembinaan teknis dan pengawasan penanggulangan dampak penggunaan dan 

pemusnahan pestisida di tingkat penyalur / distributor. 
113. Pelaksanaan pengujian pestisida dan residu pestisida baik yang terkandung dalam 

tanaman tanah maupun air. 
114. Penyelenggaraan pengamatan dan peramalan populasi organisme pengganggu 

tanaman ( OPT ) dan upaya-upaya pengendalian terpadu. 
115. Penetapan dilakukannya eradikasi tanaman perkebunan untuk menghindari 

meluasnya serangan OPT. 
116. Pengumpulan data klimatologi. 
117. Pembinaan pengembangan regu proteksi tanaman perkebunan dan pengendalian 

kebakaran. 
118. Pemberian ijin klem kayu karet. 
119. Penetapan pungutan terhadap hasil-hasil produksi perkebunan. 
120. Pelaporan peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida dan dampaknya ke 

Propinsi. 
121. Penyusunan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis pengendalian organisme 

pengganggu tanaman ( OPT ) dan kebakaran. 
122. Bimbingan kegiatan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT. 
123. Pengembangan teknologi pengendalian hama terpadu (PHT) spesifik lokasi.  
124. Pengembangan dan evaluasi pemanfaatan agensia hayati. 
125. Pengendalian explosi OPT  pada tingkat Kabupaten. 
126. Pembuatan peta penyebaran OPT. 
127. Analisa kerugian akibat serangan OPT. 
128. Bimbingan pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana perlindungan 

tanaman perkebunan. 
129. Pelaporan perkembangan OPT secara periodik dan terjadinya explosi OPT ke 

Propinsi. 
130. Pengawasan / pemeriksaan  lalu lintas bahan tanaman dan pestisida dari dan atau 

kewilayah Kabupaten. 
131. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah 

dekonsentrasi kepada Propinsi dan Otonomi Terbatas pada Propinsi dalam bidang 
Kehutanan dan Perkebunan menjadi kewenangan Kabupaten. 
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F. BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN  
 
1. Melaksanakan penyusunan Perda tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 
2. Mengatur realokasi Pendapatan Asal Daerah ( PAD ) untuk keseimbangan 

penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat. 
3. Menetapkan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( 

APBD ) bagi kebutuhan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh 
Kabupaten / kota diluar rencana yang ditetapkan Pemerintah. 

4. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah 
Dekonsentrasi kepada Propinsi dan Otonomi terbatas pada Propinsi dalam bidang 
perimbangan keuangan menjadi kewenangan Kabupaten. 

 
G. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 
1. Pemantauan dan pengawasan penyaluran induk dan benih ikan / udang dan 

sumberdaya perikanan lainnya yang dilakukan oleh swasta . 
2. Identifikasi jumlah induk dan benih serta pemberitahuan surat dari Kabupaten asal 

ikan.  
3. Pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas induk dan benih ikan / udang, sumber daya 

perikanan lainnya dari / ke wilayah daerah Kabupaten dan Propinsi.  
4. Bimbingan dan pelaksanaan teknologi pemeliharaan ikan / udang dan sumber daya  

perikanan lainnya yang dilakukan oleh swasta. 
5. Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil teknologi hasil pembenihan ikan / 

udang dan sumber daya Perikanan lainnya. 
6. Pemberian ijin produksi benih dan induk ikan / udang dan sumber daya Perikanan 

lainnya. 
7. Perencanaan pembangunan Kelautan dan perikanan lingkup Kabupaten. 
8. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kelautan dan perikanan di 

Kabupaten. 
9. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan pembangunan Kelautan dan 

Perikanan di Kabupaten. 
10. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan dan penyelenggaraan tugas-tugas umum 

pemerintahan, evaluasi kinerja birokrasi Kelautan dan perikanan di Kabupaten. 
11. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum 

Pemerintahan serta pembangunan Kelautan dan Perikanan. 
12. Bimbingan teknis pengembangan lahan konservasi dan rehabilitasi kawasan 

Kelautan dan Perikanan, penataan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan 
Kelautan dan Perikanan. 

13. Penutupan dan pembukaan kembali wabah hama dan atau perubahan ekosistem 
Perikanan. 

14. Penetapan, pemantauan dan pengawasan kawasan karantina hasil-hasil kelautan dan 
Perikanan. 

15. Pemetaan Hama dan penyakit ikan / udang dan sumber daya perikanan lainnya 
tingkat Kabupaten. 

16. Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit 
ikan/udang dan sumberdaya perikan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat. 

17. Pembengunan dan pengelolaan unit-unit Laboratorium hama dan penyakit 
ikan/udang dan sumberdaya perikanan lainnya. 

18. Bimbingan dan pemanfaatan irigasi teknis dan pedesaan untuk kegiatan perikanan . 
19. Penetapan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tata guna lahan untuk kegiatan 

kelautan sebatas 4 mil dan perikanan.  
20. Bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konserfasi, rehabilitasi dan pengelolaan 

sumberdaya perikanan.  
21. Bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan alat dan mesin perikanan.  
22. Melaksanakan statistik dan dokumentasi kelautan dan perikanan tingkat Kabupaten. 
23. Operasional pengumpulan data primer komoditas perikanan . 
24. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi pembenihan / 

pembibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode. 
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25. Pengawasan peredaran mutu benih/bibit dan induk ikan / udang dan sumberdaya 
perikanan lainnya, serta bimbingan produksi, sertifikasi benih dan induk ikan / 
udang dan sumber daya perikanan lainnya. 

26. Pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber induk ikan / udang dan 
sumber daya ikan lainnya. 

27. Penyelenggaraan pelelangan ikan / udang dan sumberdaya perikanan lainnya dan 
pasar ikan. 

28. Pemantauan dan pengawasan penggunaan PPI. 
29. Pemantauan dan pengawasan operasional penyelenggaraan pelelangan dan pasar 

ikan / udang dan sumberdaya perikanan lainnya. 
30. Penetapan, pemantauan dan pengawasan standar-standar teknis pasar ikan. 
31. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengelolaan hasil 

perikanan, pemasaran, kelembagaan mutu dan pelayanan serta perijinan usaha. 
32. Pemantauan dan pengawasan lembaga system mutu perikanan serta pemeriksaan 

hiegenis dan sanitasi. 
33. Bimbingan peningkatan mutu pengolahan alat transportasi unit penyimpanan hasil-

hasil perikanan. 
34. Pelaksanaan promosi komoditas perikanan.         
35. Distribusi dan pengelolaan induk pokok ( Parent Stock ). 
36. Pembangunan dan pengelolaan Balai Benih Ikan ( BBI ) dan Balai Benih Udang ( 

BBU / Hatchery ) dan Balai Budi daya Laut ( BBL ). 
37. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih / induk alami. 
38. Pembinaan monoseks reservat.  
39. Pemberian ijin usaha penangkapan ikan diperairan umum ( danau, rawa, sungai dan 

genangan air lainnya ) dan dilaut. 
40. Pemantauan dan pengawasan penggunaan alat dan bahan untuk penangkapan ikan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
41. Bimbingan dan pengawasan produksi dan penggunaan pakan, bahan baku dan mutu 

pakan ikan / udang. 
42. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran. 
43. Pemberian Ijin usaha sarana produksi perikanan ( pakan, obat dan pupuk ). 
44. Pemberian, pemantauan, pengawasan dan penertiban ijin usaha kelautan dan 

perikanan. 
45. Pemberian ijin usaha pembudidayaan ikan / udang dan sumber daya perikanan 

lainnya. 
46. Pemberian ijin penggunaan bahan kimia dan obat-obatan untuk kegiatan kelautan 

dan perikanan. 
47. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin perikanan. 
48. Pemantauan produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin perikanan. 
49. Demonstrasi dan kaji terap dan teknologi di bidang kelautan dan Perikanan. 
50. Penyebaran protitipe alat perikanan yang telah direkomendasikan pada petani ikan 

dan nelayan. 
51. Pengawasan dan bimbingan penggunaan alat dan mesin perikanan serta bengkel alat 

dan mesin perikanan. 
52. Pembangunan dan pengelolaan Unit Pengembangan Moderenisasi bertahap  ( 

UPMB ). 
53. Pembangunan dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). 
54. Pengumpulan, pengolahan analisis pelayanan dan penyebarluasan informasi 

kelautan dan perikanan. 
55. Bimbingan analisis usaha tani nelayan dan pemasaran hasil perikanan. 
56. Bimbingan kelembagaan usaha  tani nelayan dan pengembangan pola kemitraan. 
57. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan penerapan hasil perikanan.  
58. Pengawasan / pemeriksaan lalu lintas hasil perikanan dari / ke wilayah Kabupaten 

dan Propinsi.  
59. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani nelayan, penyuluh, 

peneliti dan pengusaha. 
60. Pembangunan dan pemeliharaan saluran untuk budidaya perikanan 
61. Bimbingan teknis pengelolaan saluran budidaya perikanan. 
62. Rekomendasi teknis pembuatan kapal ikan. 
63. Pengaturan jalur-jalur penangkapan ikan tingkat Kabupaten. 
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64. Pengelolaan prasarana penangkapan dan prasarana budi daya ikan / udang dan 
sumber daya perikanan lainnya tingkat Kabupaten. 

65. Penataan lingkungan pemukiman Nelayan. 
66. Perlindungan sumber daya ikan di perairan umum.  
 
 
67. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan. 
68. Perencanaan dan pengelolaan pendayagunaan sarana penyuluhan kelautan dan 

perikanan. 
69. Pemberian ijin usaha budi daya ikan di perairan tawar dan payau. 
70. Pelestarian, pengelolaan dan pengawasan satwa penyu. 
71. Penetapan dan pemetaan lahan / kawasan kelautan perikanan. 
72. Melakukan pengendalian dan pengelolaan pelestarian dan pemulihan kualitas 

lingkungan. 
73. Penanggulangan kerusakan pantai akibat abrasi. 
74. Melaksanakan penghijauan pantai dengan penanaman bakau di lokasi pantai kritis. 
75. Evaluasi pengelolaan budidaya perikanan. 
76. Pelaksanaan Diklat petugas sesuai kebutuhan lokalita. 
77. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan. 
78. Pembinaan dan pengembangan Diklat yang dikelola Petani Nelayan. 
79. Pengumpulan data dan informasi sumber daya manusia perikanan di Kabupaten. 
80. Melaksanakan mimbar sarasehan tingkat Kabupaten. 
81. Demonstrasi teknologi perikanan, bimbingan penerapan teknologi, pemantauan 

serta pengawasan penerapan teknologi perikanan. 
82. Penyusunan programa penyuluhan perikanan tingkat Kabupaten.  
83. Melaksanakan eksplorasi, ekploitasi, konservasi, rehabilitasi, dan pengelolaan 

kekayaan perairan danau, sungai, rawa, payau dan laut sebatas 4 mil.  
84. Penataan dan pengelolaan perairan di darat dan perairan laut sampai 4 mil. 
85. Pengaturan tentang kekayaan harta karun di wilayah perairan laut sampai dengan 4 

mil 
86. Pelaksanaan pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumber daya 

perikanan lainnya. 
87. Pengawasan kapal penangkap ikan. 
88. Pengembangan budi daya laut. 
89. Pengujian dan pengendalian mutu sarana produksi perikanan. 
90. Peningkatan sumber daya manusia petani nelayan melalui pendidikan / pelatihan, 

magang, study banding dan karya wisata serta penyuluhan. 
91. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan 

dalam perairan laut sampai dengan 4 mil. 
92. Pengawasan standar tehnis kapal perikanan. 
93. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah, 

dekonsentrasi kepada Propinsi dan Otonomi terbatas untuk Propinsi dalam bidang 
Kelautan dan Perikanan menjadi Kewenangan Kabupaten.      

       
H. BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  

   
1. Upaya Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan dan 

penyusunan Peraturan Daerah. 
2. Pelaksanaan penegakan peraturan Perundang-undangan yang dibuat Daerah. 
3. Pelayanan dan pemberian Bantuan Hukum. 
4. Evaluasi pengkajian Produk Hukum Daerah. 
5. Pengesahan Produk Hukum Daerah. 
6. Pembinaan hukum dan Produk Hukum Daerah. 
7. Keputusan Pengangkatan Penyidik PNS. 
8. Penetapan Desa Sadar Hukum. 
9. Penelitian Hukum Adat.  
10. Penataan dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk 

mendukung penyelenggaraan dalam Daerah. 
11. Pengambilan prakarsa untuk mengajukan Peraturan Daerah. 
12. Pengesahan penghapusan harta kekayaan Daerah  ( bergerak / tidak bergerak). 
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13. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah, 

dekonsentrasi kepada Propinsi dan Otonomi terbatas untuk Propinsi dalam bidang 
Hukum dan Perundang-undangan yang menjadi kewenangan Kabupaten.  

         
I. BIDANG RISET DAN TEKNOLOGI  

 
1. Melaksanakan promosi pemanfaatan hasil-hasil riset dan teknologi serta 

peningkatan budaya, minat dan peran serta masyarakat. 
2. Kerjasama yang mewakili daerah dibidang riset dan teknologi dan penerapannya.  
3. Fasilitasi kelembagaan riset dan teknologi untuk meningkatkan potensi hak atas 

kekayaan intelektual di tingkat Kabupaten. 
4. Fasilitasi kelembagaan profesi dan kepakaran untuk meningkatkan potensi sumber 

daya manusia di Kabupaten. 
5. Pelaksanaan kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan lainnya dibidang 

riset dan teknologi. 
6. Melaksanakan peraturan perundang-undangan serta system kelembagaan yang 

diperlukan untuk pengembangan, pengendalian, koordinasi  dan kemitraan serta 
peningkatan kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

7. Melaksanakan program perencanaan sumber daya daerah dibidang survey dan 
pemetaan serta system informasi geografis daerah. 

8. Penetapan arah prioritas dan kebijaksanaan program serta pembiayaan daerah 
dibidang riset dan teknologi (Non Teknologi Tinggi dan Strategis ). 

9. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesi dibidang riset dan teknologi. 
10. Melaksanakan konservasi dan pengembangan ilmu pengetahuan di daerah.  
11. Melestarikan spesies serta pengawasan dan pengendalian keanekaragaman hayati 

baik untuk pengembangan potensi pemanfaatannya maupun untuk menghindarkan 
ancaman kepunahan. 

12. Melaksanakan sistem intensif yang diperlukan untuk mendorong perkembangan dan 
sinergi kegiatan riset dan teknologi dilingkungan lembaga-lembaga penelitian dan 
pengembangan, pendidikan dan masyarakat termasuk dunia usaha. 

13. Pengembangan infra struktur riset dan teknologi daerah antar sektor pembangunan. 
14. Melaksanakan segala urusanyang tidak menjadi kewenangan Pemerintah 

dekonsentrasi kepada Propinsi dan Otonomi terbatas untuk Propinsi dalam bidang 
Riset dan teknologi menjadi kewenangan Kabupaten. 

 
J. BIDANG OLAHRAGA        

 
1. Pemassalan Olahraga Masyarakat dan Pembinaan    Olahraga  : 

a. Pendataan Olahraga masyarakat. 
b. Penyusunan rencana permassalan dan pembinaan olahraga masyarakat. 
c. Penyediaan dan pemanfaatan dana, tenaga, sarana dan prasarana. 
d. Pembinaan, pengembangan, Pemantauan dan evaluasi Olahraga Tradisional 

dan permasalahan olahraga masyarakat. 
e. Penyelenggaraan pertandingan atau kompetisi olahraga tradisional. 
f. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olahraga.    

2. Pembinaan Prestasi Atlit   : 
a. Pendataan cabang olahraga prioritas yang dapat dikembangkan. 
b. Penyusunan rencana pembinaan olahragawan berbakat 
c. Penyediaan dan pemanfaatan dana, tenaga, sarana dan prasarana.  
d. Pembinaan, Pengembangan, Pemantauan dan Evaluasi perkumpulan olahraga 

prestasi untuk mencapai prestasi olahragawan berbakat.  
e. Penyelenggaraan pertandingan atau kompetisi olahraga. 
f. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olahraga.    
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3. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah, 
dekonsentrasi kepada Propinsi dan otonomi terbatas untuk Propinsi dalam Bidang 
Olahraga menjadi kewenangan Kabupaten. 

 
K.  BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI 

 
1. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk tehnis upaya pengembangan usaha 

ekonomi dan investasi masyarakat transmigrasi. 
2. Membina kelompok tani dan usaha kecil dalam penerapan teknologi untuk 

peningkatan produksi dan pengolahan hasil. 
3. Mendistribusikan paket-paket input produksi dan pengolahan hasil untuk kelompok 

tani dan usaha kecil. 
4. Merintis hubungan kerjasama dengan pihak swasta dalam melakukan uji coba / 

investasi. 
5. Menyiapkan bahan berupa data / informasi peluang usaha / investasi di daerah 

transmigrasi. 
6. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi peningkatan serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan transmigrasi. 
7. Mengumpulkan dan menganalisa data potensi masyarakat dalam dan luar lokasi 

transmigrasi, termasuk LSM terhadap program ketransmigrasian. 
8. Menyiapkan data / informasi dan bahan yang diperlukan dalam bidang pendidikan 

formal / informal. 
9. Menyiapkan bahan dan peralatan untuk pelaksanaan bimbingan dan peningkatan 

keterampilan bagi generasi muda, olahraga, kesenian dan peranan wanita. 
10. Membuat juknis / juklak dan menyelenggarakan kegiatan promosi Pelatihan 

Ketransmigrasian serta bimbingan adaptasi dalam rangka pemberian Motivasi 
kepada transmigrasi.  

11. Mengurus penyediaan bantuan pangan dan non pangan untuk transmigrasi.  
12. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi transmigrasi dan penduduk sekitar 

lokasi transmigrasi. 
13. Memberi pelayanan Pos Kamtibmas serta bimbingan mental spiritual (keagamaan) 

di daerah transmigrasi. 
14. Menyiapkan bahan untuk penerangan media pers, RRI, TVRI, Pameran, serta 

Dokumentasi dalam rangka Promosi kegiatan di daerah transmigrasi. 
15. Menyiapkan bahan penilaian transmigran Teladan, UPT, KUD dan Ka. UPT 

teladan. 
16. Menyiapkan bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan seksi. 
17. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pengembangan kelembagaan dalam 

penyelenggaraan transmigrasi. 
18. Membentuk RT / RW, karang Taruna, PKK dan organisasi kemasyarakatan lainnya. 
19. Membentuk dan membina kelembagaan ekonomi ( koperasi dan non koperasi ). 
20. Membimbing dan mengarahkan untuk mendapatkan modal dan kredit dari luar  ( 

swasta ). 
21. Membuat monografi dan menyiapkan data UPT yang akan diserahkan. 
22. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah. 

Dekonsentrasi kepada Propinsi dan otonom terbatas untuk Propinsi dalam bidang 
pemberdayaan masyarakat transmigrasi menjadi kewenangan Kabupaten. 

 
L. BIDANG  PERTANIAN 

   
1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan petugas sesuai kebutuhan lokalita. 
2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian. 
3. Pelaksanaan promosi komoditas pertanian. 
4. Pengumpulan, pengolahan, analisis pelayanan dan penyebarluasan informasi pasar. 
5. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian. 
6. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola 

kerjasama usaha tani.  
7. Bimbingan pengadaan, pengololaan dan distribusi pangan dan bahan pangan. 
8. Pengkajian, pengujian dan demonstrasi teknologi pertanian spesifik lokasi. 
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9. Pemberian izin dan pengawasan usaha penggilingan padi, perusahan pertanian, dan 
usaha jasa dan budidaya tanaman. 

10. Bimbingan teknis pengembangan lahan, konservasi tanah dan air dan rehabilitasi 
lahan kritis di kawasan pertanian. 

11. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi lahan 
kritis dan konservasi tanah dan air pada kawasan pertanian. 

12. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan dan air. 
13. Bimbingan dan pemanfatan irigasi pedesaan. 
14. Bimbingan eksplorasi, eksplotasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber 

daya alam hayati. 
15. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah Kabupaten. 
16. Bimbingan teknis pengelolaan sumber air dan air irigasi untuk budi daya pertanian. 
17. Evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian. 
18. Analisis dan penanggulangan residu bahan kimia komoditi hasil pertanian. 
19. Perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan peternakan lingkup 

Kabupaten. 
20. Pamantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pertanian di wilayah 

Kabupaten. 
21. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan 

pertanian di Kabupaten. 
22. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan pertanian. 
23. Evaluasi kinerja Birokrasi Pertanian di Kabupaten. 
24. Bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. 
25. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi pembenihan / 

pembibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.  
26. Pengawasan peredaran mutu benih / bibit dan pembimbingan produksi.  
27. Pemberian ijin produksi benih / bibit. 
28. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin pertanian. 
29. Pamantauan produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin pertanian. 
30. Pengujian, demontrasi dan kaji terap alat dan mesin pertanian. 
31. Penyebaran prototype alat dan mesin pertanian yang telah direkomendasi kepada 

petani. 
32. Pengawasan mutu, bimbingan penggunaan alat dan mesin pertanian serta bengkel 

alat dan mesin pertanian. 
33. Bimbingan dan pengawasan penggunaan pupuk di tingkat petani. 
34. Pemantauan dan pengawasan penggunaan dan peredaran pupuk. 
35. Kebijaksanaan pengadaan pupuk. 
36. Pemantauan dan pengawasan lembaga system mutu. 
37. Pengumpulan, pengolahan, analisis data dan statistik serta informasi pertanian. 
38. Operasional pengumpulan data primer komoditas pertanian dan sumber daya. 
39. Prakiraan dan perhitungan produksi hasil pertanian. 
40. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan kedinasan di bidang pertanian. 
41. Analisis dan penanggulangan residu bahan kimia, anti biotik hormon dan jamur 

komoditi hasil ternak. 
42. Perekayasaan dan rancang bangun prototipe serta demonstrasi alat dan mesin sesuai 

dengan kondisi dan keperluan Kabupaten. 
43. Penetapan standart-standart teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan 

penyuluhan peternakan ( lembaga, tenaga, sarana, dan metode ). 
44.  Inventarisasi dan analisis serta bimbingan kesejahteraan tenaga kerja di bidang 

pertanian. 
45. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi. 
46. Pengembangan sistem informasi Pertanian.  
47. Bimbingan kelembagaan usaha, manajemen usaha, dan pola kerjasama usaha 

bidang pertanian.  
48. Bimbingan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana penyuluhan. 
49. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil, 

pemasaran, kelembagaan usaha dan pelayanan serta perizinan usaha. 
50. Bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan 

dan hasil pertanian. 
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51. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil. 
52. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pengadaan, pengolahan dan distribusi 

pangan serta bahan pangan. 
53. Bimbingan pamantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha 

pertanian. 
54. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian eradikasi, analisis dampak 

kerugian, organisme pengganggu tumbuhan dan bimbingan kepada masyarakat tani. 
55. Penetapan larangan keluar dan atau masuk media pembawa OPT dari dan atau ke 

suatu daerah. 
56. Bimbingan peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida. 
57. Pemantauan, pengawasan dan penanggulangan dampak, peredaran, penggunaan dan 

pemusnahan pestisida. 
58. Sertifikasi penggunaan pestisida terbatas. 
59. Penyelenggaraan dan pembinaan percetakan sawah, irigasi tersier, kuarter, cek dam, 

serta jalan usaha tani. 
60. Penetapan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tata guna lahan. 
61. Pengawasan / pemeriksaan lalu lintas ternak bibit, ternak sembelihan, bahan asal 

hewan dari atau ke wilayah daerahnya.                    
62. Penyusunan ketenagakerjaan pertanian di wilayah Kabupaten. 
63. Pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan yang dikelola petani ( P4S 

). 
64. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani nelayan, penyuluhan 

penelitian dan pengusaha. 
65. Mengumpulkan data dan informasi SDM pertanian di wilayah Kabupaten. 
66. Menyusun program penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten. 
67. Melaksanakan mimbar sarasehan tingkat Kabupaten.  
68. Bimbingan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi. 
69. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi. 
70. Pengumpulan, pengolahan, analisis data dan statistik serta informasi pertanian. 
71. Operasional pengumpulan data primer komoditas pertanian dan sumber daya. 
72. Pemberian izin dan penetapan pengeluaran dan atau pemasukan ternak dan hasil-

hasilnya dari atau ke wilayah Kabupaten. 
73. Pembangunan dan pengelolaan unit-unit pelayanan kesehatan hewan. 
74. Pelaksanaan pengamatan dan penyidikan epidemiologik  penyakit hewan parasiti, 

bakteriawi, virus dan penyakit hewan lainnya. 
75. Pendirian dan pengelolaan laboratorium tipe C dan atau tipe B. 
76. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan operasional karantina hewan. 
77. Pemberian izin pembangunan rumah sakit hewan / klinik hewan. 
78. Pemantauan dan pengawasan operasional rumah sakit hewan, klinik hewan dan 

unit-unit pelayanan kesehatan hewan. 
79. Pemberian izin laboratorium kesehatan hewan. 
80. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha peternakan dan usaha pemotongan 

hewan. 
81. Pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. 
82. Pemberian surat keterangan kesehatan hewan dan bahan asal hewan ditingkat 

Kabupaten. 
83. Pelaksanaan pemeriksaan sanitasi dan hygiene lingkungan usaha peternakan. 
84. Bimbingan dan pengawasan penggunaan pakan dan bahan baku pakan konsentrat. 
85. Pengawasan dan pengujian mutu pakan konsentrat, hijauan serta bahan baku pakan 

dalam pemakaiannya. 
86. Bimbingan produksi benih hijauan pakan tingkat FS, SS dan ES. 
87. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan tingkat benih dasar 

dan benih pokok. 
88. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan untuk perbanyakan benih dasar dan 

benih pokok. 
89. Bimbingan produksi hygiene pakan ternak.  
90. Bimbingan dan pengawasan peredaran di tingkat kios dan pengecer serta pemakaian 

sediaan biologik, farmasetik dan premiks.  
91. Pendaftaran peredaran obat hewan. 
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92. Pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan pasar 
hewan. 

93. Pamantauan dan pengawasan operasional pasar hewan. 
94. Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri.      
95. Pemberian izin dan pengawasan usaha obat hewan ( khusus depo, toko, kios dan 

pengecer ). 
96. Pemberian izin dan pengawasan praktik Dokter Hewan. 
97. Pemberian izin dan pengawasan usaha RPH / RPU di tingkat Kabupaten. 
98. Pemberian sertifikasi kesehatan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan. 
99. Penetapan pengeluaran dan atau pemasukan bahan asal hewan dan hasil bahan asal 

hewan. 
100. Pemantauan dan evaluasi pengawasan mutu bahan asal ternak dan hasil bahan asal 

ternak. 
101. Bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan sanitasi dan hygiene lingkungan usaha. 
102. Pengawasan dan pemeriksaan lalulintas ternak bibit, ternak sembelihan, bahan asal 

hewan dan hasil bahan asal hewan dari dan atau ke wilayah Kabupaten. 
103. Melakukan bimbingan dan penyelenggaraan inseminasi buatan. 
104. Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri. 
105. Bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak yang dilakukan 

oleh swasta. 
106. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan peternak dan pengusaha. 
107. Pemberian izin usaha peternakan dan usaha pemotongan hewan. 
108. Pembinaan terhadap peternak penangkar. 
109. Pembinaan dan pelaksanaan pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan 

penyakit hewan. 
110. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang peternakan. 
111. Perencanaan pemasukan dan pengeluaran bibit ternak dan ternak potong.  
112. Melakukan  hubungan kerjasama antar Kabupaten dan atau kota dibidang pertanian.  
113. Registrasi, sertifikasi dan publikasi bibit unggul. 
114. Menyusun dan menetapkan standar parameter peternakan. 
115. Bimbingan dan pelaksanaan  pengadaan dan atau produksi mudigah, alih mudigah 

serta pemantauan pelaksanaan dan regestrasi hasil mudigah. 
116. Penetapan dan penyusunan klasifikasi dan specifikasi alat dan mesin peternakan. 
117. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis pasar hewan. 
118. Melaksanakan system pola penyebaran dan pengembangan peternakan. 
119. Mempersiapkan dan menyusun tata ruang peternakan, penetapan peta serta 

pemanfaatan lahan untuk usaha peternakan. 
120. Membuat pemetaan komoditas ternak unggulan maupun komoditas ternak yang 

potensial. 
121. Melaksanakan pengadaan, penyebaran dan pengembangan ternak. 
122. Melakukan bimbingan, pembinaan serta pengawasan perkreditan dan permodalan 

usaha peternakan. 
123. Melaksanakan penataan administrasi, pengaturan dan pengelola ternak pemerintah. 
124. Memberikan bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak 

yang dilaksanakan oleh instansi lain atau swasta. 
125. Bimbingan dan pengawasan terhadap Balai Benih dan Balai Pengawasan Sertifikasi 

Benih (BPSP). 
126. Melaksanakan pengumpulan data tentang serangan OPT (Organisme Pengganggu 

Tanaman). 
127. Memberikan rekomendasi anjuran. 
128. Melaksanakan pengamatan dan prakiraan curah hujan. 
129. Bimbingan dan pengamatan terhadap pembenihan. 
130. Menciptakan kemandirian di bidang pertanian berorientasi agribisnis. 
131. Melaporkan dan inventarisasi keadaan bencana alam. 
132. Menumbuh kembangkan kegiatan swadaya dan swakarsa di bidang pertanian.  
133. Monitoring dan Eveluasi Harga Pasar. 
134. Melaksanakan kegiatan sensus pertanian. 
135. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah 

Dekonsentrasi kepada Propinsi dan Otonomi terbatas pada Propinsi dalam bidang 
pertanian menjadi kewenangan Kabupaten.  

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id
http://www.djpp.depkumham.go.id


  

 
M. BIDANG PERHUBUNGAN  

 
1. Penempatan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat tambahan 

pada mobil bus dan mobil penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum. 
Jika dipandang perlu untuk kelancaran pengangkutan orang secara tertib dan teratur. 

2. Pemberiaan ijin operasi angkutan jalan untuk jaringan trayek atau lalulintas yang 
seluruhnya berada dalam Kabupaten. 

3. Penetapan larangan penggunaan jalan tertentu di Kabupaten demi kelancaran 
angkutan dan arus lalulintas dengan persetujuan Gubernur untuk jalan Propinsi dan 
persetujuan Menteri untuk jalan Nasional. 

4. Penunjukan lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor. 
5. Penujukan  lokasi terminal kecuali penunjukan lokasi terminal yang fungsinya 

melayani angkutan antar kota, antar Popinsi, pengelolaan pemeliharaan fisik dan 
ketertiban terminal. 

6. Penunjukan lokasi dan pengelolaan tempat-tempat penyeberangan orang. 
7. Pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kendaraan tidak 

bermotor. 
8. Penujukan lokasi, pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban tempat pemberhentian     

( halte ) untuk kendaraan umum di Kabupaten. 
9. Pengaturan tentang kewajiban memberi bantuan kepada perkumpulan dan atau 

badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan 
pemeliharaan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas. 

10. Pemberian ijin pendirian perusahaan angkutan kendaraan bermotor.  
11. Pemberian ijin pendirian perusahaan bengkel umum untuk kendaraan bermotor.  
12. Pelaksanaan sistem informasi kecelakaan Lalu Lintas ditingkat Kabupaten. 
13. Pelaksanaan  Akreditasi dan sertifikasi Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Swasta. 
14. Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan Kabupaten. 
15. Pengawasan dan pengendalian perwujudan Jaringan Transportasi Jalan Kabupaten. 
16. Pengesahan hasil uji berkala kendaraan bermotor yang dilakukan oleh swasta. 
17. Pemberian ijin dispensasi angkutan alat berat di jalan Kabupaten. 
18. Penetapan batas wilayah pelayanan transportasi perkotaan untuk pusat kegiatan 

wilayah. 
19. Penetapan jalan tertentu di Kabupaten yang melarang pengemudi-pengemudi 

kendaraan memberikan tanda-tanda suara di tempat-tempat dan waktu tertentu. 
20. Pengaturan sirkulasi lalulintas di Kabupaten dengan persetujuan Gubernur untuk 

jalan Propinsi dan dengan persetujuan Menteri untuk jalan Nasional. 
21. Penetapan kecepatan maksimum bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan kabupaten 

tertentu dan jalan Propinsi yang berada dalam Ibukota Kabupaten dengan 
persetujuan Gubernur untuk jalan Propinsi dan dengan persetujuan Menteri untuk 
jalan Nasioanl. 

22. Pengadaan, penetapan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu 
lalu lintas serta tanda-tanda jalan di: 
a. Jalan Kabupaten 
b. Jalan propinsi yang berada dalam Ibukota Kabupaten dengan persetujuan 

Gubernur. 
c. Jalan Nasional yang berada dalam Ibukota Kabupaten dengan persetujuan 

Menteri kecuali dalam pembangunan dan penigkatan jalan. 
23. Penetapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas serta 

manajemen lalu lintas pada jalan Kabupaten dan manajemen angkutan di wilayah 
Kabupaten. 

24. Penetapan larangan penggunaan jalan Kabupaten   : 
a. Bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor yang berhubungan dengan 

muatan sumbunya.  
b. Bagi kendaraan bermotor yang muatan sumbunya melebihi batas maksimum 

yang ditentukan untuk jalan itu. 
25. Penetapan muatan sumbu kurang dari yang ditetapkan untuk jalan Kabupaten, oleh 

karena pemeliharaan atau keadaan bagian jalan Kabupaten yang rusak untuk waktu 
paling lama 6 ( enam ) bulan. 

26. Mengeluarkan / menerbitkan Ijin Usaha Angkutan Pedesaan dalam Kabupaten.  
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27. Penetapan peraturan-peraturan umum mengenai kendaraan tidak bermotor. 
28. Penetapan tarif pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan umum sepanjang 

tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
29. Penetapan jaringan trayek dan komposisi angkutan kelas ekonomi dan non 

ekonomi, merencanakan angkutan massal, memberikan izin pengoperasian 
angkutan diwilayah kabupaten. 

30. Memberikan ijin pembangunan  / pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, 
penetapan batas kecepatan dan frekuensi perjalanan kereta api, menetapkan jaringan 
pelayanan dan tarif kelas ekonomi kerata api.  

31. Penetapan jaringan lintas sungai, danau dan penyeberangan. 
32. Penetapan larangan menggunakan jalan Propinsi bagi macam-macam kendaraan 

tidak bermotor berhubungan dengan muatan sumbunya. 
33. Penetapan larangan menggunakan jalan Propinsi bagi kendaraan bermotor yang 

muatan sumbunya melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk jalan itu. 
34. Penunjukan lokasi, pengelolaan, pelaksanaan dan pengujian kendaraan bermotor ( 

pengujian berkala ) kendaraan bermotor khusus angkatan bersenjata. 
35. Pemberian / penerbitan Surat ijin Mengemudi Kendaraan Bermotor.    
36. Pendaftaran Kendaraan Bermotor. 
37. Penetapan ijin Pendirian Sekolah Mengemudi. 
38. Penetapan tarif perpakiran. 
39. Penetapan kelas jalan Kabupaten. 
40. Penetapan tarif dan pemberian subsidi Angkutan Kota / Pedesaan / Perbatasan.  
41. Melakukan penyusunan perencanaan dan pembangunan transportasi kota di 

Kabupaten.  
42. Pemberian ijin pembuatan jalan dalam Kabupaten. 
43. Pemberian ijin numpang uji kendaraan bermotor antar Propinsi.              
44. Penetapan batas wilayah transportasi kota. 
45. Penetapan arah pengembangan transportasi. 
46. Penetapan penyusunan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas 

diperkotaan, standar teknis, penentuan lokasi, penetapan pemasangan dan fasilitasi 
pendukung pengoperasian angkutan di Kabupaten. 

47. Penetapan rencana umum jaringan jalur kereta api, penyusunan kebutuhan sarana 
dan prasarana kereta api di wilayah Kabupaten.      

48. Pemberian ijin pembangunan / pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, 
menetapkan batas kecepatan dan frekuensi perjalanan kereta api, menetapkan 
jaringan pelayanan dan tarif kelas ekonomi kereta api di wilayah Kabupaten. 

49. Pelaksanaan pemasangan penempatan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dijalan 
Kabupaten termasuk  didalam propinsi dijalan nasional yang berada diwilayah 
ibukota kecuali perlengkapan jalan berupa alat pengawasan  dan pengamanan jalan.  

50. Pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran kendaraan bermotor. 
51. Penetapan kebutuhan fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor. 
52. Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor. 
53. Perencanaan dan penetapan lokasi terminal, dan terminal angkutan barang. 
54. Penetapan jaringan jalan dan trayek angkutan perkotaan. 
55. Penetapan tarif angkutan kelas ekonomi pada jaringan trayek angkutan. 
56. Melakukan penyusunan perencanaan-perencanaan pembangunan transportasi kota 

yang seluruh wilayahnya berada dalam wilayah Kabupaten. 
57. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan lokal. 
58. Pelaksanaan dan pengawasan sistem prosedur (SISPRO) pelayanan jasa pelabuhan 

dengan pelayanan lokal. 
59. Penetapan besaran tarif angkutan laut / sungai dalam Kabupaten. 
60. Pengawasan pelaksanaan tarif jasa pelabuhan lokal tarif angkutan laut penumpang 

lintas Kabupaten dalam Propinsi.  
61. Pengusulan trayek angkutan perintis. 
62. Pengusulan besaran tarif jasa pelabuhan dengan pelayanan lintas lokal. 
63. Pengusulan pungutan tarif jasa pelabuhan untuk pelayanan lokal ke kas Negara.  
64. Penetapan Daerah Lingkungan Kerja / Daerah Lingkungan Kepentingan  Pelabuhan 

DLKR / DLKP bagi pelabuhan-pelabuhan antar Kabupaten /Kota.  
65. Pengembangan pembangunan dan pengelolaan terhadap pelabuhan yang tidak 

diusahakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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66. Pelaksanaan dan pengawasan pengukuran serta pendaftaran kapal yang berukuran 
isi kotor GT < 7. 

67. Penetapan dan memberikan ijin penggunaan jaringan lalu lintas sungai, danau dan 
penyeberangan dalam Kabupaten. 

68. Penyusunan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan prasarana angkutan 
sungai, danau dan penyeberangan di Kabupaten. 

69. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan alur sungai, danau dan penyeberangan 
dalam Kabupaten. 

70. Pemberian ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan 
Kabupaten dan Jalan Nasional / Propinsi di Kabupaten. 

71. Penetapan tempat penyeberangan sungai, danau dan penyeberangan dalam 
Kabupaten. 

72. Penetapan kinerja pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam 
Kabupaten. 

73. Penetapan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan lokal Kabupaten. 
74. Pemberian surat izin usaha perusahaan pelayaran ( SIUP ) dan SIUPPER lintas 

Kabupaten dalam Propinsi, penunjang angkutan laut   ( EMKL, PBM, Tally, Depo 
Peti Kemas / Container ).  

75. Pemberian ijin kerja keruk < 50.000 M3 dan reklamasi < 2 Ha, ijin usaha kegiatan 
salvage serta persetujuan kegiatan Pekerja Bawah Tanah dalam kabupaten.  

76. Pelaksanaan rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri, perairan 
wajib pandu, lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus antar Kabupaten dalam 
Propinsi.  

77. Penetapan lokasi pembangunan, pengoperasian pelabuhan umum dan pelabuhan 
khusus lokal. 

78. Penetapan pengelolaan DUKS di pelabuhan lokal. 
79. Pelaksanaan rekomendasi tatanan pelabuhan nasional, regional dan wilayah. 
80. Menyusun rencana kebutuhan dan lokasi prasarana angkutan sungai, danau dan 

penyeberangan. 
81. Pemberian sertifikat laik laut / perairan pedalaman untuk kapal 23 M3 ke bawah. 
82. Pemberian  Surat Tanda Kecakapan Nahkoda untuk kapal 23 M3  kebawah. 
83. Pemberian ijin penggunaan lokasi penampungan kayu log pada perairan pedalaman. 
84. Pemberian ijin bangunan di daerah perairan sungai dan daerah. 
85. Pelaksanaan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP).        
86. Pembinaan kerjasama kemampuan potensi SAR yang dimiliki oleh Instansi / 

Organisasi potensi SAR setempat. 
87. Pelaksanaan penertiban IMB bagi bangunan-bangunan dalam kawasan keselamatan 

penerbangan ( KKOP ) setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara bandara. 
88. Pelaksanaan penertiban rekomendasi pembangunan didalam bandara. 
89. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar bendara. 
90. Pemberian ijin lokasi bandara dan helipad. 
91. Pengelolaan pelabuhan udara yang dibangun oleh Kabupaten. 
92. Izin lokasi pelabuhan umum. 
93. Penetapan penyelenggaraan pelabuhan. 
94. Pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal. 
95. Pelaksanaan tatanan kepelabuhan. 
96. Kewenangan wilayah laut 1/3 batas laut propinsi. 
97. Penetapan kawasan pelabuhan. 
98. Pembinaan pelabuhan. 
99. Penetapan dan pengesahan rencana induk kepelabuhan.  
100. Izin Mendirikan bangunan didaerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan 

kepentingan pelabuhan.  
101. Pemegang fungsi pemerintahan dipelabuhan. 
102. Penetapan struktur, golongan, jenis, besaran, tarif, pajak dan retribusi jasa 

kepelabuhan. 
103. Pengaturan usaha kegiatan penunjang pelabuhan. 
104. Penetapan tata cara pengoperasian fasilitas penampung limbah minyak atau bahan 

berbahaya dan beracun.  
105. Penetapan dewan maritim kabupaten. 
106. Pengawasan pelaksanaan jasa kepelabuhan. 
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107. Pelaksanaan pungutan tarif jasa pelabuhan. 
108. Pelaksanaan dan pengawasan pengukuran serta pendaftaran kapal. 
109. Penertiban surat tanda kebangsaan nasional. 
110. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban pelabuhan. 
111. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran, patroli dan bantuan SAR di pelabuhan. 
112. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan 

pelaporannya. 
113. Penerbitan ijin jasa titipan lokal, cabang, agen, intra kota. 
114. 112. Penerbitan perijinan untuk penyelenggaraan instalasi kabel rumah / 

Gedung      ( IKR / G ). 
115. Pelaksanaan pengujian  terhadap alat / perangkat pos dan telekomunikasi oleh 

laboratorium pengujian yang berpotensi dalam industri perangkat pos dan 
Telekomunikasi ( melalui persyaratan akreditasi, standarisasi dan sertifikasi ). 

116. Pengusulan perencanaan perumusan standar Postel. 
117. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan 

penandaan alat / perangkat Postel. 
118. Pemberian ijin penggunaan spectrum frekuwensi dan orbit setelit untuk TV dan 

Radio lokal dengan tetap mengacu alokasi spectrum frekuwensi nasional. 
119. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah 

Dekonsentrasi kepada Propinsi dan Otonomi terbatas pada Propinsi dalam bidang 
Perhubungan menjadi  kewenangan Kabupaten.  

 
N. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  

 
1. Pemberian surat ijin penjualan obat ( SIPO ). 
2. Permasyarakatan dan pengamanan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam rangka Menciptakan 
iklim usaha yang kondusif. 

3. Pelaksanaan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan.  

4. Pelaksanaan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 

5. Perumusan kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Industri Daerah. 
6. Penetapan kebijaksanaan pengembangan Kawasan Ekonomi TerpaDU. 
7. Pemberian ijin usaha dalam kawasan pengembangan ekonomi terpadu. 
8. Pemberian bimbingan dan petunjuk pengembangan industri. 
9. Penetapan kebijaksanaan Pengembangan Kawasan Industri. 
10. Penetapan standar pelayanan perijinan industri. 
11. Pemberian pelayanan Tanda Daftar Industri ( TDI ) sesuai kewenangan Kabupaten.  
12. Pemberian ijin usaha industri ( IUI ) sesuai kewenangan Kabupaten. 
13. Pengendalian dan pengawasan teknis terhadap semua jenis industri yang berlokasi 

di Kabupaten Tanah Bumbu. 
14. Promosi hasil-hasil industri daerah. 
15. Pengaturan persaingan dan iklim usaha industri. 
16. Penetapan pedoman pengembangan sumber daya manusia industri. 
17. Penetapan standar kualifikasi usaha dan jasa di bidang industri daerah. 
18. Pengawasan standarisasi industri. 
19. Penyelenggaraan kursus, pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dan magang 

industri kecil dan menengah. 
20. Fasilitas kerjasama dan kemitraan antara industri kecil dengan perusahaan 

menengah besar dan sektor ekonomi lainnya.  
21. Pembelian bantuan teknologi dan permodalan kepada industri kecil dan menengah 

dalam rangka penguatan struktur industri daerah. 
22. Penyelenggaraan informasi teknologi, administrasi manajemen, pemasaran, 

pemakaian HAKI, dana dan sumber daya manusia. 
23. Pengaturan industri berwawasan lingkungan. 
24. Penetapan usulan klasifikasi jenis usaha industri yang wajib AMDAL dan UPL / 

UKL serta wajib SPPL. 
25. Penyelenggaraan pelayanan kepada industri kecil melalui Unit Pelayanan Teknis  ( 

UPT ).  
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26. Penelitian dan pengembangan industri.  
27. Pemberian ijin usaha kawasan industri. 
28. Penetapan klasifikasi jenis industri tertentu yang tidak wajib memiliki ijin usaha 

industri. 
29. Perekayasaan teknologi tepat guna dan rancang bangun industri. 
30. Evaluasi terhadap teknis pelaksanaan bimbingan dan pengembangan industri. 
31. Pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pelayanan sektor perdagangan daerah 

baik skala kecil, menengah maupun besar. 
32. Pengaturan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengadaan dan penyaluran 

mata dagangan berupa barang dan jasa di lingkungan wilayah Kabupaten maupun 
yang keluar dan masuk ke wilayah Kabupaten. 

33. Pengaturan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan. 
34. Penyelenggaraan penyuluhan, kursus, magang, pelatihan dan bimbingan teknis 

usaha perdagangan. 
35. Pelaksanaan kegiatan dan perijinan kemetrologian. 
36. Pengawasan dan pengendalian kegiatan perdagangan ekspor, impor dan antara 

Propinsi yang berasal dari Kabupaten. 
37. Pelaksanaan kegiatan promosi dan pengembangan pemasaran komoditi daerah baik 

di dalam negeri maupun di luar negeri. 
38. Pengelolaan dan penyebaran informasi perdagangan. 
39. Pelaksanaan dan pengawasan standarisasi nasional bagi barang dan jasa yang 

didagangkan. 
40. Pelaksanaan dan pengembangan perdagangan pada kawasan ekonomi terpadu. 
41. Pelaksanaan upaya perlindungan bagi keselamatan konsumen. 
42. Pelaksanaan upaya perlindungan terhadap hak akan kekayaan intelektual  ( HAKI ).  
43. Pelayanan peraturan persaingan usaha. 
44. Stabilitasi penyediaan, penyaluran dan tingkat harga barang-barang kebutuhan 

pokok masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten. 
45. Perumusan dan pelaksanaan upaya peningkatan dan pengembangan daya saing 

komoditi perdagangan daerah. 
46. Perumusan dan upaya peningkatan dan pengembangan ekspor komoditi daerah. 
47. Pengelolaan perijinan bagi usaha perdagangan barang dan jasa secara umum.  
48. Penetapan standar pelayanan perijinan di bidang perdagangan. 
49. Pemberian ijin perdagangan ( SIUP ). 
50. Pemberian Tanda Daftar perusahaan ( TDP ). 
51. Pemberian surat ijin tempat usaha ( SITU ). 
52. Pemberian surat ijin usaha pasar modern ( SIUPM ). 
53. Pemberian tanda daftar waralaba ( TDUW ). 
54. Pemberian tanda daftar rekanan mampu ( TDRM ) bidang pengadaan barang dan 

jasa. 
55. Pemberian tanda daftar keagenan. 
56. Pemberian surat ijin usaha pergudangan dan penumpukan (SIUPP). 
57. Pemberian tanda daftar organisasi / asosiasi usaha niaga (TDOUN). 
58. Pemberian rekomendasi ijin kerja ( RIK ) bagi tenaga kerja WNA. 
59. Pelaksanaan penetapan surat keterangan asal ( SKA ) bagi barang ekspor. 
60. Pemberian surat ijin usaha jasa penyewaan ( SIUJP ). 
61. Pemberian tanda daftar penjualan komoditi ekspor ( TDPKE ). 
62. Pemberian tanda daftar penjualan komoditi antar Propinsi (TDPKAP). 
63. Pemberian surat ijin penjualan minuman beralkohol ( SIPMB ). 
64. Pemberian surat ijin penjualan bahan bakar minyak (SIPBBM). 
65. Pemberian surat ijin penjualan bahan bangunan ( SIPBB ).  
66. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah, 

Dekonsentrasi kepada Propinsi dan otonomi terbatas pada Propinsi dalam bidang 
Perindustrian dan Perdagangan menjadi kewenangan Kabupaten.  

 
O. BIDANG KEBUDAYAAN 

 
1. Memfasilitasi kegiatan kebudayaan antar Kabupaten. 
2. Melaksanakan bimbingan laboratorium konservasi kebudayaan . 
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3. Melaksanakan penelitian prasejarah, arkeologi klasik, arkeologi islam dan 
arkeometri dalam lingkup daerah. 

4. Melaksanakan pemanfaatan hasil penelitian arkeologi. 
5. Melaksanakan kerja sama penelitian arkeologi dengan instansi terkait yang 

berlokasi di Kabupaten yang sama. 
6. Mengajukan usul calon penerima penghargaan kebudayaan tingkat Propinsi. 
7. Melaksanakan fasilitas dan pengelolaan kebudayaan daerah di Kabupaten. 
8. Melaksanakan informasi dan pendataan kebudayaan.  
9. Melaksanakan kerja sama tingkat Kabupaten dan luar negeri. 
10. Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengembangan 

kebudayaan. 
11. Melaksanakan inovasi bidang kebudayaan di Kabupaten. 
12. Melaksanakan kegiatan  fasilitasi dan pengembangan nilai-nilai spiritual antara lain 

: Penelitian, pengkajian, penulisan, penamaan dan penyebarluasan informasi tingkat 
Kabupaten.  

13. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah 
bangsa melalui antara lain : Perekaman, penelitian,  penulisan, penanaman dan 
penyebaran informasi sejarah tingkat Kabupaten. 

14. Menanamkan nilai – nilai sejarah daerah dan nasional. 
15. Melaksanakan penggalian penelitian dan pendayagunan seni ditingkat Kabupaten. 
16. Melaksanakan penyebarluasan seni. 
17. Melaksanakan pemberian penghargan seni. 
18. Melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan seni.  
19. Melaksanakan pemanfaatan seni bagi kepentingan industri budaya dan pranata 

sosial budaya di daerahnya dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, 
pencetakan gambar dan lain-lain.  

20. Mengisi pentas seni pada pranata social budaya sesuai dengan tradisi yang telah 
ada. 

21. Mengusulkan karya industri budaya untuk di patenkan. 
22. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan / perlindungan dan 

pemanfaatan museum tingkat Kabupaten. 
23. Melaksanakan pemasyarakatan peraturan permuseuman dalam rangka pelestarian. 
24. Menyiapkan data pendukung pemintakalan / zoning. 
25. Melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar budaya (BCB ).  
26. Melaksanakan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian 

dan penelitian BCB yang berskala Kabupaten. 
27. Melaksanakan pengelolaan BCB berskala Kabupaten.        
28. Melaksanakan studi amdal dalam memanfaatkan BCB. 
29. Memberi izin membawa BCB dari satu Kabupaten ke Kabupaten / Kota lain dalam 

satu Propinsi.  
30. Menerima permohonan kepemilikan BCB dari pemilik. 
31. Melaksanakan pengawasan pencarian BCB. 
32. Melaksanakan pendaftaran BCB. 
33. Melaksanakan pemanfaatan BCB di Kabupaten. 
34. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan BCB di Kabupaten. 
35. Melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan ceramah serta penyebaran informasi 

dalam rangka menigkatkan apresiasi dan peran. 
36. Melaksanakan pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah yang 

bermutu. 
37. Meningkatkan kemampuan pemakaian bahasa asing. 
38. Membina dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk kemajuan Meneliti dan 

menelaah sastra Daerah. 
39. Melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra Daerah melalui berbagai media 

dan kegiatan kebudayaan. 
40. Memfasilitasi penyelenggaraan / pengelolaan sekolah-sekolah agama.    
41. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian bahasa dan sastra Indonesia di Daerah.   
42. Memasyarakatkan bahasa Indonesia baku dan Sastra Indonesia di Kabupaten. 
43. Memberikan penghargaan bidang bahasa dan sastra di tingkat Kabupaten 
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44. Melaksanakan segala urusan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah 
dekonsentrasi kepada Propinsi dan otonomi terbatas pada Propinsi dalam bidang 
kebudayaan menjadi kewenangan Kabupaten. 
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