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TUGAS DAN FUNGSI 

BALAI LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN DAN KELAUTAN MATARAM 

N
O 

JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS FUNGSI  

1 2 3 4 5 

1. Kepala 
 

MelaksanakansebagiantugasteknisDinasKelautandanPerikanan di bidangtatausaha, 
pengujianmutuprodukhasilperikanandankelautan, 
pengawasandanpembinaanmutuprodukhasilperikanandankelautan. 

 a. Penyusunanrencanadan program pengujian, 
pengawasandanpembinaanmutuprodukhasilperikanandankelautan; 

b. Pengujiandanpengkajianpenerapansistemmutuhasilperikanandankelautan; 
c. Pelaksanaanpengawasandanpembinaanmutuprodukhasilperikanandankelautan

; 
d. Pelaksanaantugaslain yang diberikanolehatasan. 

2. Kasubbag Tata Usaha  
 

MembantukepalaBalaidalamurusanperencanaan program kegiatandanpelaporanketatausahaan, 
kepegawaian, keuangan, rumahtangga, perlengkapandan asset 
sertamelaksanakanpembinaanadministrasi. 

a. Menyusun 
rencana 
program 
kegiatan dan  
anggaran 

kegiatan  
tahunan untuk 
menghasilkan 
rencana 
program Balai 
Laboratorium  
Pengujian dan 
Pembinaan 
Mutu Hasil 
Perikanan dan 
Kelautan; 

b. Membuat atau 
menyusun 
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laporan 
pelaksanaan 
kegiatan 
(bulanan, 
triwulan, 
semester, 
tahunan) 
sehingga 
tersedia laporan 
kegiatan sebagai 
bahan evaluasi; 

c. Melaksanakan 
urusan 
kepegawaian 
dengan cara 
membuat 
uraian tugas 
personil (sk 
penempatan 
pegawai), 
penempatan 
pegawai),SKP, 
Anjab, LAKIP 
dan dokumen 
lainnya yang 
tertib dan rapi; 

d. Melaksanakan 
urusan 
kerumahtangga
an dengan 
mengecek 
kebersihan 
kantor, sarana 
dan prasarana 
kantor, 
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mengusulkan  
kebutuhan 
operasional 
atau 
pemeliharaan 
perlengkapan 
kantor dan 
peralatan 
laboratorium, 
mengecek  dan 
membuat 
laporan 
kesesuaian 
perlengkapan, 
peralatan dan 
media agar 
tersedia 
perlengkapan 
dan peralatan 
yang berfungsi 
baik dan data 
asset yang rapi 
dan tertib; 

e. Melaksanakan 
urusan 
ketatausahaan 
dengan 
membuat 
konsep surat, 
memaraf, 
mengagendakan 
dan arsip surat 
masuk keluar 
sehingga 
tersedia 
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dokumen arsip 
yang tertib dan 
rapi; 

f. Melaksanakan 
administrasi 
penerimaan 
contoh uji 
dengan 
mengecek surat 
permohonan 
pengujian, 
mengagendakan
, pemberian 
kode dan 
pendistribusian 
contoh sehingga 
tersedia data 
dan 
administrasi 
PPC yang rapi 
dan tertib; 

g. Melaksanakan 
penerbitan 
laporan Hasil 
Uji (LHU) 
sehingga 
tersedia data 
LHU yang valid; 

h. Melaksanakan 
pembinaan 
administrasi   
(surat 
menyurat, 
kepegawaian, 
keuangan, 
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perlengkapan 
dan asset) 
sehingga 
terdapat 
dokumen yang 
rapi; 

i. Melaksanakan 
tugas dinas 
lainnya yang 
diberikan oleh 
Kepala Balai. 

3. KepalaSeksiPengujianMutuHasilPerikanandanKelautan 
 

MembantuKepalaBalaidalampelaksanaanpengujianmutuhasilperikanandankelautan. a. Menyusun 
rencana 
pengujian 
organoleptik, 
mikrobiologi 
dan kimia 
untuk 
menghasilkan 
data rencana 
pengujian; 

b. Menginventarisi

r alat-alat dan 
bahan atau 
media atau 
reagensia  yang 
ada untuk 
menghasilkan 
data inventaris 
peralatan dan 
media 
ataureagensia 
pengujian; 

c. Menyusun 
rencana 
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kebutuhan 
peralatan, dan 
bahan atau 
media 
ataureagensia  
pengujian 
untuk diperoleh 
daftar 
kebutuhan 
peralatan 
ataumedia 
atauregensia 
pengujian; 

d. Mempersiapkan 
tempat, alat, 
bahan 
ataumedia 
ataureagensia 
untuk 
pengujian 
sesuai 
kebutuhan agar 
pengujian 
berjalan lancar; 

e. Melakukan 
pengujian 
organoleptik, 
mikrobiologi, 
kimia sesuai 
dengan Standar 
Nasional 
Indonesia atau 
standar lain 
yang berlaku 
untuk 
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mendapatkan 
hasil uji yang 
valid; 

f. Menganalisa 
dan 
mengevaluasi 
serta memberi 
kesimpulan 
hasil uji untuk 
menghasilkan 
Laporan Hasil 
Uji Sementara 
(LHUS) sebagai 
bahan 
pembinaan; 

g. Melaksanakan 
tugas dinas 
lainya yang 
diberikan oleh 
atasan. 

4. KepalaSeksiPengawasandanPenerapanMutuHasilPerikanandanKelauta
n 

 

MembantuKepalaBalaidalampelaksanaanpengawasandanpembinaanmutuhasilperikanandankelautan
, optimalisasipemanfaatansarana, pendataansaranaPendidikandanPelatihan. 

a. Melakukan 
pengawasan 

terhadap 
cemaran 
mikroba dan 
penggunaan 
bahan 
tambahan kimia 
berbahaya pada 
produk-produk 
hasil perikanan 
dan kelautan  
sehingga 
tersedia produk 
hasil perikanan 
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yang aman 
dikonsumsi; 

b. Melaksanakan 
pembinaan 
terhadap Unit 
Pengolah Ikan  
(UPI) baik  
perorangan, 
kelompok 
maupun 
perusahaan 
serta pasar dan 
TPI sehingga 
diketahui 
tingkat 
keamanan 
produk hasil 
perikanan; 

c. Mengambil 
contoh produk-
produk hasil 
perikanan dan 
kelautan di 
tingkat 
produsen, 
penyalur, 
pengolah, 
perusahaan, 
pasar dan TPI 
sehingga 
diketahui 
tingkat 
keamanan 
produk hasil 
perikanan yang 
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dihasilkan; 
d. Melaksanakan 

tugas dinas 
lainnya yang 
diberikan oleh 
atasan. 

 

 

 

 

 

 


