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Kabupaten Hulu Sungai Selatan Ditetapkan Sebagai Salah 
Satu Daerah Tertib Ukur 

 
news.detik.com 

Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto menetapkan 13 kabupaten/kota 
sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU) dan meresmikan 290 pasar tertib ukur (PTU) 2019 di 
Bandung, Jumat (20/12/2019). 13 daerah yang diresmikan tertib ukur ini adalah Samarinda, 
Pariaman, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bogor, Hulu Sungai Selatan, Tangerang, 
Serdang Nedagai, Kendari, Rembang, Pasuruan, Buru Selatan, Kota Bandung. 
“Penetapan ini akan memberikan citra positif bagi daerah dan pasar rakyat,” kata Agus  dalam 
keterangan tertulis. Ia melanjutkan, tindakan itu dilakukan karena pemerintah terus berupaya 
melindungi setiap konsumen, antara lain agar mendapat kebenaran hasil pengukuran dalam 
transaksi perdagangan.  
"Program ini merupakan gabungan berbagai kegiatan di bidang metrologi legal," kata Menteri 
Agus. Berbagai kegiatan itu, imbuh dia, seperti pendataan alat ukur, sosialisasi kepada 
masyarakat, pelayanan tera dan/atau tera ulang, serta pelaksanaan pengawasan secara terpadu 
dan berkesinambungan. Terkait penetapan DTU, Agus menuturkan, 13 daerah itu sudah 
memenuhi syarat yang ditentukan Kemendag. 
“Penetapan ketiga belas DTU ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam melindungi 
konsumen agar mendapatkan hasil pengukuran yang benar dan jujur dalam transaksi 
perdagangan,” ujarnya.  

Selain meresmikan daerah tertib ukur, Mendag juga meresmikan 390 pasar tertib ukur 
di tahun ini. Saat ini terhitung ada 1.621 pasar tertib ukur dari 16 ribu pasar di Indonesia. 

Menurutnya program tertib ukur ini akan membantu untuk meningkatkan kualitas 
produk dalam negeri. Dalam hal ini, produk-produk UMKM yang transaksinya sangat besar 
terutama di pasar. 
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Sumber Berita: 
news.detik.com, Mendag Resmikan 13 Daerah Tertib Ukur, Empat Wilayah Dari Jabar, 
Jumat, 20 Desember 2019. 
money.kompas.com, Bangun Citra Positif Pasar, Mendag Tetapkan 13 Daerah Tertib Ukur, 
Jumat, 20 Desember 2019. 

Catatan: 

 Daerah Tertib Ukur adalah daerah dimana segala alat ukuran, takaran, timbangan, dan 

perlengkapannya sudah dilaksanakan tera dan tera ulang oleh UPT metrologi, serta 

memenuhi persyaratan dan ketentuan kemetrologian. (sumber: 

https://www.ayobogor.com/read/2019/12/22/5402/menteri-perdagangan-tetapkan-kota-

bogor-daerah-tertib-ukur) 

 Tera Ulang adalah pengujian kembali terhadap timbangan, takaran, dan ukuran yang 

dipakai dalam perdagangan. 

 Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, telah mengatur 

segala hal yang berkaitan dengan satuan ukur, standar ukuran, dan metode pengukuran serta 

alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Tujuannya agar masyarakat 

tidak dirugikan karena soal ketidakakuratan takaran dan timbangan 
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