
 

 

 

 
BUPATI KLUNGKUNG 

PROVINSI BALI 

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 70 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI KLUNGKUNG, 

 

Menimbang     :  a.     bahwa pembentukan perangkat daerah didasarkan pada 

asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang 
kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan 
intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah 
untuk optimalnya pelaksanaan pembangunan serta 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 
 

 b. bahwa beberapa susunan organisasi, tugas dan fungsi 
serta tata kerja perangkat daerah belum optimal dalam 

mendukung pelaksanaan urusan yang harus 
dilaksanakan oleh perangkat daerah, maka Peraturan 
Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah perlu diubah; 

 
c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 
35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. 

 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1655);  

 

 



 

 

 

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

 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

 
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

 
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan 
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 15); 

 
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 

21 Tahun 2016 tentang  Hasil Pemetaan Urusan 
Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat 
Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997); 

 
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 

tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi 
Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan 
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660); 

 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 
dan  Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi 
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang 
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan 
Umum  dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604); 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605); 

 
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja 
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 767); 

 



 

 

 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 
tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar 
Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162); 

 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 

tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat 
Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung 
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Klungkung Nomor 3 ); 

 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 
2016 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Klungkung Nomor 6 ); 

 
17. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Klungkung Tahun 2016 Nomor 35). 

 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   :   PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH. 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 

35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, diubah sebagai 

berikut: 
 

 
 

1. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf c, 

ayat (3) huruf a dan huruf c dan ayat (4) huruf c Pasal 5 
diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) 

ayat yaitu ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut: 
      

 
     Pasal  5 

 

(1) Asisten sekretaris daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari: 

a. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; 
b. asisten perekonomian dan pembangunan; dan 
c. asisten administrasi umum. 



 

 

 

(2) Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
membawahkan: 

a. bagian pemerintahan; 
b. bagian kesejahteraan rakyat; dan 

c. bagian hukum. 
(3) Asisten perekonomian dan pembangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahkan : 
a. bagian perekonomian dan sumber daya alam; 
b. bagian administrasi pembangunan; dan 

c. bagian pengadaan barang/jasa.  
(3a) Bagian pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf c selaku unit kerja pengadaan 
barang/jasa (UKPBJ). 

(4) Asisten administrasi umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c, membawahkan : 
a. bagian umum; 

b. bagian organisasi; dan 
c. bagian protokol dan komunikasi pimpinan. 

 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

    Pasal 6 

 
(1) Bagian pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) huruf a, membawahkan : 
a. sub bagian administrasi pemerintahan; 

b. sub bagian administrasi kewilayahan; dan 
c. sub bagian kerjasama dan otonomi daerah. 

(2) Bagian kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, membawahkan : 
a. sub bagian bina mental spiritual; 

b. sub bagian kesejahteraan sosial; dan 
c. sub bagian kesejahteraan masyarakat. 

(3) Bagian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2) huruf c, membawahkan; 
a. sub bagian perundang-undangan; 

b. sub bagian bantuan hukum dan hak asasi manusia; 
dan 

c. sub bagian dokumentasi dan informasi. 
(4) Bagian perekonomian dan sumber daya alam 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, 
membawahkan; 
a. sub bagian pembinaan BUMD dan BLUD; 

b. sub bagian perekonomian; dan 
c. sub bagian sumber daya alam. 

(5) Bagian administrasi pembangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, membawahkan: 

a. sub bagian penyusunan program; 
b. sub bagian pengendalian program; dan 
c. sub bagian evaluasi dan pelaporan. 

(6) Bagian pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, yang membawahkan: 

a. sub bagian pengelolaan pengadaan barang/jasa; 



 

 

 

b. sub bagian pengelolaan layanan  pengadaan secara 

elektronik; dan 
c. sub bagian pembinaan dan advokasi pengadaan 

barang/jasa. 
(7) Bagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(4) huruf a, membawahkan : 
a. sub bagian tata usaha pimpinan, staf ahli dan 

kepegawaian; 
b. sub bagian keuangan; dan 
c. sub bagian rumah tangga dan perlengkapan. 

(8) Bagian organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (4) huruf b, membawahkan: 

a. sub bagian kelembagaan dan analisis jabatan; 
b. sub bagian pelayanan publik dan tata laksana; dan 

c. sub bagian kinerja dan reformasi birokrasi. 
(9) Bagian protokol dan komunikasi pimpinan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c, membawahkan: 

a. sub bagian protokol; 
b. sub bagian komunikasi pimpinan; dan 

c. sub bagian dokumentasi pimpinan. 

 

3. Ketentuan ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c, 

huruf d dan huruf e Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 10 

 

(1) Inspektorat daerah merupakan inspektorat Tipe B dengan 
susunan organisasi terdiri dari: 

a. Inspektur daerah; 
b. Sekretariat, yang membawahkan : 

1. sub bagian administrasi umum dan keuangan; dan 
2. sub bagian perencanaan, analisis dan evaluasi. 

c. inspektur pembantu I; 

d. inspektur pembantu II; 
e. inspektur pembantu III; 

f. jabatan fungsional. 
(2) Struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi inspektorat daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 

4. Ketentuan ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, huruf c, 
huruf d angka 3, huruf f, huruf g dan huruf h Pasal 14 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

    Pasal 14 
 

(1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan 
Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (5) huruf c,  merupakan dinas Tipe A  

dengan susunan organisasi terdiri dari : 
a. kepala dinas; 

b. sekretariat, yang membawahkan: 



 

 

 

1. sub bagian umum dan kepegawaian; 

2. sub bagian perencanaan; dan 
3. sub bagian keuangan; 

c. bidang cipta karya, yang membawahkan : 
1. seksi perencanaan teknik cipta karya; 

2. seksi pengembangan system pengembangan air 
minum dan penataan lingkungan; dan 

3. seksi penataan bangunan. 
d. bidang bina marga, yang membawahkan : 

1. seksi perencanaan teknik bina marga; 

2. seksi pembangunan dan peningkatan bina marga; 
dan 

3. seksi preservasi bina marga. 
e. bidang sumber daya air, yang membawahkan : 

1. seksi perencanaan teknik sumber daya air; 
2. seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya 

air; dan 

3. seksi operasi dan pemeliharaan sumber daya air. 
f. bidang penataan ruang, yang membawahkan : 

1. seksi pengaturan dan pembinaan tata ruang; 
2. seksi pengendalian tata ruang; dan 

3. seksi penertiban tata ruang. 
g. bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang 

membawahkan : 

1. seksi perumahan; 
2. seksi kawasan permukiman; dan 

3. seksi prasarana, sarana dan utilitas umum. 
h. bidang bina konstruksi, yang membawahkan : 

1. seksi pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi; 
2. seksi pemberdayaan dan pengawasan 

penyelenggaraan jasa konstruksi; dan 

3. seksi peralatan dan perbekalan. 
i. unit pelaksana teknis daerah; 

j. jabatan fungsional. 
(2) Struktur Organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas  

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan 
Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

5. Ketentuan ayat (1) huruf d dan huruf e Pasal 20 diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 20 

 

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf i, merupakan 
dinas Tipe B dengan susunan organisasi terdiri dari : 

a. kepala dinas; 
b. sekretariat, yang membawahkan: 

1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan 
2. sub bagian perencanaan dan keuangan,. 

c. bidang komunikasi, yang membawahkan : 

1. seksi pengelolaan informasi publik; 



 

 

 

2. seksi pengelolaan komunikasi publik; dan 

3. seksi diseminasi informasi. 
d. bidang telematika, yang membawahkan: 

1. seksi infrastruktur jaringan teknologi informasi 
komunikasi  dan menara telokomunikasi; 

2. seksi layanan pengelolaan dan pengembangan 
aplikasi; dan 

3. seksi manajemen layanan data dan pemberdayaan 
teknologi informasi komunikasi. 

e. bidang statistik dan persandian, yang membawahkan: 

1. seksi pengelolaan statistik sektoral; 
2. seksi analisis data statistik; dan 

3. seksi persandian. 

f. unit pelaksana teknis daerah; 

g. jabatan fungsional. 

 

(2) Struktur Organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas  

Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

6. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e Pasal 22 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 

Pasal 22 

 

(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf k, merupakan 

dinas Tipe A  dengan susunan organisasi terdiri dari : 

a. kepala dinas; 

b. sekretariat, yang membawahkan: 

1. sub bagian umum dan kepegawaian; 

2. sub bagian perencanaan; dan 

3. sub bagian keuangan 

c. bidang penataan, penaatan dan pengendalian 

pencemaran, yang membawahkan : 

1. seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan; 

2. seksi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan; 

dan 



 

 

 

3. seksi pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan. 

d. bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya 

dan beracun dan pemeliharaan lingkungan hidup, yang 

membawahkan : 

1. seksi pengolahan sampah dan limbah bahan 

berbahaya dan beracun; 

2. seksi pengumpulan dan pengangkutan sampah; dan 

3. seksi pertamanan. 

e. bidang sarana dan prasarana, peningkatan peran serta 

masyarakat dan peningkatan kapasitas lingkungan 

hidup, yang membawahkan : 

1. seksi sarana dan prasarana tempat pembuangan 

akhir dan instalasi pengelolaan lumpur tinja; 

2. seksi peningkatan peran serta masyarakat; dan 

3. seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup. 

f. bidang pertanahan dan konservasi lingkungan, yang 

membawahkan : 

1. seksi penetapan subyek dan obyek tanah ulayat dan 

sengketa tanah; 

2. seksi tata guna tanah; dan 

3. seksi konservasi dan kehutanan. 

g. unit pelaksana teknis daerah; 

h. jabatan fungsional. 

(2) Struktur Organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas  

Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

7. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e Pasal 23 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 23 

 

(1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf l, merupakan 
dinas Tipe B  dengan susunan organisasi terdiri dari : 

a. kepala dinas; 



 

 

 

b. sekretariat, yang membawahkan: 

1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan 

2. sub bagian perencanaan dan keuangan. 

c. bidang ketersediaan dan distribusi pangan, yang 
membawahkan : 

1. seksi ketersediaan pangan; 

2. seksi distribusi pangan; dan  

3. seksi kerawanan pangan. 

d. bidang konsumsi dan keamanan pangan, yang 

membawahkan : 

1. seksi konsumsi pangan; 

2. seksi penganekaragaman konsumsi pangan; dan 

3. seksi keamanan pangan. 

e. bidang perikanan, yang membawahkan : 

1. seksi perikanan budidaya; 

2. seksi perikanan tangkap; dan 

3. seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 

f. unit pelaksana teknis daerah; 

g. jabatan fungsional. 

(2) Struktur Organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas  
Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

 

8. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f Pasal 
25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 25 
 

(1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (5) huruf n, merupakan dinas Tipe A dengan susunan 
organisasi terdiri dari : 

a. kepala dinas; 
b. sekretariat, yang membawahkan: 

1. sub bagian umum dan kepegawaian; 
2. sub bagian perencanaan; dan 
3. sub bagian keuangan. 

c. bidang lalu lintas, yang membawahkan : 
1. seksi manajemen lalu lintas jalan; 

2. seksi rekayasa lalu lintas jalan; dan 
3. seksi analisis dampak lalu lintas. 

d. bidang angkutan dan sarana, yang membawahkan: 
1. seksi angkutan darat; 
2. seksi angkutan penyeberangan; dan 

3. seksi pengujian sarana. 
e. bidang prasarana yang membawahkan: 

1. seksi perencanaan prasarana; 



 

 

 

2. seksi pembangunan prasarana; dan 

3. seksi pengoperasian prasarana. 
f. Bidang pengembangan dan keselamatan yang 

membawahkan : 
1. seksi pemanduan moda dan teknologi perhubungan; 

2. seksi lingkungan perhubungan; dan 
3. seksi keselamatan. 

g. unit pelaksana teknis daerah; 
h. jabatan fungsional. 

(2) Struktur Organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas  

Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

9. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 26 

 

(1) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf o, merupakan dinas 
Tipe A  dengan susunan organisasi terdiri dari : 
a. kepala dinas; 

b. sekretariat, yang membawahkan: 
1. sub bagian umum dan kepegawaian; 

2. sub bagian perencanaan; dan 
3. sub bagian keuangan. 

c. bidang pelatihan, produktivitas dan transmigrasi yang 
membawahkan : 
1. seksi pelatihan dan pemagangan; 

2. seksi pengembangan produktivitas tenaga kerja dan 
standarisasi kompetensi; dan 

3. seksi transmigrasi. 
d. bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja yang 

membawahkan: 
1. seksi perluasan kesempatan kerja; 
2. seksi penempatan dan informasi pasar kerja; dan 

3. seksi pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. 
e. bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial 

tenaga kerja yang membawahkan: 
1. seksi kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial; 

2. seksi persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial 
tenaga kerja; dan 

3. seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

f. bidang perindustrian yang membawahkan : 
1. seksi sarana dan prasarana industri; 

2. seksi pembangunan sumber daya industri; dan 
3. seksi pemberdayaan industri. 

g. unit pelaksana teknis daerah; 
h. jabatan fungsional. 

 

(2) Struktur Organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas  
Perindustrian dan Tenaga Kerja  sebagaimana dimaksud pada 



 

 

 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

10. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f Pasal 27 
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 27 

 
(1) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(5) huruf p, merupakan dinas Tipe A dengan susunan 
organisasi terdiri dari : 
a. kepala dinas; 

b. sekretariat, yang membawahkan: 
1. sub bagian umum dan kepegawaian; 

2. sub bagian perencanaan; dan 
3. sub bagian keuangan. 

c. bidang destinasi pariwisata yang membawahkan : 
1. seksi pengembangan destinasi wisata alam; 
2. seksi pengembangan destinasi wisata budaya; dan 

3. seksi pengembangan destinasi wisata buatan. 
d. bidang sumber daya pariwisata yang membawahkan: 

1. seksi bimbingan masyarakat; 
2. seksi peningkatan sumber daya manusia; dan 

3. seksi kelembagaan pariwisata. 
e. bidang pemasaran pariwisata yang membawahkan: 

1. seksi analisa pasar pariwisata; 

2. seksi sarana promosi dan kerjasama dan 
3. seksi promosi pariwisata. 

f. bidang industri pariwisata yang membawahkan : 
1. seksi sarana pariwisata; 

2. seksi jasa pariwisata; dan 
3. seksi produk ekonomi kreatif. 

g. unit pelaksana teknis daerah; 

h. jabatan fungsional. 
(2) Struktur Organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas  

Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

11. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e Pasal 28 diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 

Pasal 28 

 

(1) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(5) huruf q, merupakan dinas Tipe B dengan susunan 

organisasi terdiri dari : 

a. kepala dinas; 

b. sekretariat, yang membawahkan: 



 

 

 

1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan 

2. sub bagian perencanaan dan keuangan. 

c. bidang prasarana dan sarana, yang membawahkan : 

1. seksi pengelolaan lahan dan tata guna air; 

2. seksi sarana produksi dan permodalan; dan 

3. seksi alat dan mesin pertanian. 

d. bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan 

perkebunan, yang membawahkan : 

1. seksi budidaya tanaman pangan, hortikultura dan 

perkebunan; 

2. seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman 

pangan, hortikultura dan perkebunan; dan 

3. seksi perlindungan tanaman. 

e. bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya 

manusia, yang membawahkan : 

1. seksi ketenagaan penyuluhan; 

2. seksi data dan informasi; dan 

3. seksi kelembagaan penyuluhan. 

f. bidang produksi peternakan, yang membawahkan: 

1. seksi perbibitan dan budidaya ternak; 

2. seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan 

3. seksi teknologi pakan ternak. 

g. bidang kesehatan hewan, yang membawahkan: 

1. seksi pencegahan pemberantasan dan pengobatan 

penyakit hewan; 

2. seksi kesehatan masyarakat veteriner; dan 

3. seksi, pengamatan penyakit hewan. 

h. unit pelaksana teknis daerah; 

i. jabatan fungsional. 

(2) Struktur Organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas  

Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 



 

 

 

12. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e Pasal 31 
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 31 

 

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) 

huruf a, merupakan badan Tipe B  dengan susunan 

organisasi terdiri dari : 

a. kepala badan; 

b. sekretariat, yang membawahkan: 

1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan 

2. sub bagian perencanaan dan keuangan. 

c. bidang informasi, pengadaan dan pemberhentian, yang 

membawahkan : 

1. sub bidang data dan informasi; 

2. sub bidang formasi  dan pengadaan; dan 

3. sub bidang pemberhentian. 

d. bidang mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi 

aparatur, yang membawahkan : 

1. sub bidang mutasi dan promosi; 

2. sub bidang kepangkatan; dan 

3. sub bidang pengembangan aparatur. 

e. bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan, yang 

membawahkan : 

1. sub bidang penilaian dan evaluasi kinerja aparatur I; 

2. sub bidang penilaian dan evaluasi kinerja aparatur II; 

dan 

3. sub bidang disiplin dan penghargaan. 

f. unit pelaksana teknis daerah; 

g. jabatan fungsional. 

(2) Struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

 



 

 

 

 

13. Ketentuan ayat (1) huruf c dan huruf d Pasal 32 diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 32 

 

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf b, 

merupakan badan Tipe A  dengan susunan organisasi terdiri 

dari : 

a. kepala badan; 

b. sekretariat, yang membawahkan: 

1. sub bagian umum dan kepegawaian; 

2. sub bagian perencanaan; dan 

3. sub bagian keuangan. 

c. bidang pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan 

dan perkotaan (PBB-P2) dan bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan (BPHTB), yang membawahkan : 

1. sub bidang pendataan pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan bea perolehan 

hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); 

2. sub  bidang pengolahan data pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan bea perolehan 

hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); dan 

3. sub bidang penagihan dan pelaporan pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan bea 

perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). 

d. bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan 

lainnya, yang membawahkan : 

1. Sub bidang pendataan pajak daerah, retribusi daerah 

dan pendapatan lainnya; 

2. Sub bidang pengolahan data pajak daerah, retribusi 

daerah dan pendapatan lainnya; dan 

3. Sub bidang penagihan dan pelaporan pajak daerah, 

retribusi daerah dan pendapatan lainnya. 

e. bidang anggaran, yang membawahkan : 

1. sub bidang anggaran I; 

2. sub  bidang anggaran II; dan 



 

 

 

3. sub bidang anggaran III. 

f. bidang perbendaharaan, yang membawahkan : 

1. sub bidang gaji dan dana transfer daerah; 

2. sub bidang belanja non gaji; dan 

3. sub bidang verifikasi perbendaharaan. 

g. bidang akuntansi, yang membawahkan : 

1. sub bidang akuntansi pendapatan dan penerimaan 

lainnya; 

2. sub bidang akuntansi belanja dan pengeluaran lainnya; 

dan 

3. sub bidang pelaporan keuangan daerah. 

h. bidang aset daerah, yang membawahkan : 

1. sub bidang perencanaan dan penggunaan barang 

daerah; 

2. sub bidang pemanfaatan dan penghapusan barang 

daerah; dan 

3. sub bidang penatausahaan dan pengendalian barang 

daerah. 

i. unit pelaksana teknis daerah; 

j. jabatan fungsional. 

 

(2) Struktur Organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas  Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 

14. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

15. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
 
 

 



 

 

 

16. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

17. Ketentuan Lampiran XII diubah sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

18. Ketentuan Lampiran XIV diubah sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

19. Ketentuan Lampiran XV diubah sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

20. Ketentuan Lampiran XVII diubah sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

21. Ketentuan Lampiran XVIII diubah sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

22. Ketentuan Lampiran XIX diubah sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

23. Ketentuan Lampiran XX diubah sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

24. Ketentuan Lampiran XXII diubah sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

25. Ketentuan Lampiran XXIII diubah sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

26. Ketentuan Lampiran XXIV diubah sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung. 

 
 

 
      Ditetapkan di Semarapura 

      pada tanggal  4 Oktober 2019 
 
      BUPATI KLUNGKUNG, 

 
 

       
      I NYOMAN SUWIRTA 

 
 
Diundangkan di Semarapura 

pada tanggal 2 Januari 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, 
 

 
 
 

I  GEDE PUTU WINASTRA 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2020 NOMOR 2 

  
 



 

 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

     

     

I. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 

 

LAMPIRAN I :  PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2019 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA 
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH 

BUPATI 

SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN 
DAN KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

ASISTEN PEREKONOMIAN 
DAN PEMBANGUNAN 

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 

BAGIAN 
PEMERINTAHAN  

WAKIL BUPATI 

SUBBAGIAN 
ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

SUBBAGIAN 
ADMINISTRASI 
KEWILAYAHAN 

SUBBAGIAN 
KERJASAMA DAN 

OTONOMI DAERAH 

BAGIAN 
KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

SUBBAGIAN BINA 
MENTAL SPIRITUAL 

SUBBAGIAN 
KESEJAHTERAAN 

SOSIAL  

 

SUBBAGIAN  
KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT  

 
BAGIAN UMUM 

SUBBAGIAN  TATA 
USAHA PIMPINAN, 

STAF AHLI DAN 
KEPEGAWAIAN 

SUBBAGIAN  
KEUANGAN 

SUBBAGIAN  
RUMAH TANGGA 

DAN 
PERLENGKAPAN 

BAGIAN   
HUKUM  

SUBBAGIAN  
PERUNDANG-
UNDANGAN 

SUBBAGIAN 
BANTUAN HUKUM 

DAN HAK ASASI 
MANUSIA 

SUBBAGIAN 
DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI 

BAGIAN 
PEREKONOMIAN DAN 
SUMBER DAYA ALAM 

SUBBAGIAN  
PEMBINAAN BUMD 

DAN BLUD 

SUBBAGIAN  
PEREKONOMIAN 

SUBBAGIAN  
SUMBER DAYA ALAM 

BAGIAN ADMINISTRASI 
PEMBANGUNAN 

SUBBAGIAN  
PENYUSUNAN 

PROGRAM 

SUBBAGIAN 
PENGENDALIAN 

PROGRAM 

 

SUBBAGIAN  
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

 
BAGIAN PROTOKOL 
DAN KOMUNIKASI 

PIMPINAN 

SUBBAGIAN 
PROTOKOL 

SUBBAGIAN 
KOMUNIKASI 

PIMPINAN 

SUBBAGIAN 
DOKUMENTASI 

PIMPINAN 

 
BAGIAN 

ORGANISASI  

SUBBAGIAN 
KELEMBAGAAN 
DAN ANALISIS 

JABATAN 

SUBBAGIAN 
PELAYANAN 

PUBLIK DAN TATA 
LAKSANA 

SUBBAGIAN 
KINERJA DAN 
REFORMASI 
BIROKRASI 

BAGIAN 
PENGADAAN 
BARAN/JASA 

SUBBAGIAN 
PENGELOLAAN 
PENGADAAN 

BARANG/JASA 

SUBBAGIAN 
PENGELOLAAN 

LAYANAN 
PENGADAAN 

SECARA 
ELEKTRONIK 

SUBBAGIAN 
PEMBINAAN DAN 

ADVOKASI 
PENGADAAN 

BARANG/JASA 

STAF AHLI BUPATI 
1. Staf ahli bupati bidang hukum, politik 

dan pemerintahan. 
2. Staf ahli bupati bidang ekonomi, 

pembangunan dan keuangan 
3. Staf ahli bupati bidang 

kemasyarakatan dan sumber daya 
manusia 



 

 

 

II. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH 

 

1. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap 

pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. 

 

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 

menyelenggarakan fungsi :  

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah; 

c. memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;  

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada 

instansi daerah; dan 

e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

2. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik  dan Pemerintahan mempunyai 

tugas : 

a. membantu memberikan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan 

daerah bidang hukum, politik dan pemerintahan; 

b. membantu memberikan kajian dan telahan mengenai hukum, politik 

dan pemerintahan; 

c. membantu memberikan pertimbangan terhadap permasalahan – 

permasalahan bidang hukum, politik dan pemerintahan serta 

menyampaikan alternatif pemecahannya; 

d. memantau, menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan bidang 

hukum, politik dan pemerintahan; 

e. mengadakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan organisasi 

sosial politik serta organisasi sosial lainnya untuk terciptanya stabilitas 

politik daerah;  

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan; dan 

g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang hukum,  politik 

dan pemerintahan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada 

pimpinan. 

 

 

 



 

 

 

3. Staf Ahli Bupati Bidang Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan 

mempunyai tugas: 

a. membantu memberikan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan 

daerah bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan; 

b. membantu memberikan kajian dan telahan mengenai bidang ekonomi, 

pembangunan dan keuangan; 

c. membantu memberikan pertimbangan terhadap permasalahan – 

permasalahan ekonomi, pembangunan dan keuangan  daerah serta 

menyampaikan alternatif pemecahannya; 

d. memantau, menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan bidang 

ekonomi, pembangunan dan keuangan; 

e. mengadakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan pihak-

pihak terkait dalam bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;  

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan; dan 

g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang ekonomi, 

pembangunan dan keuangan  sebagai bahan pertanggungjawaban 

kepada pimpinan. 

                                                 

4. Staf Ahli Bupati Bidang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya 

Manusia  mempunyai tugas : 

a. membantu memberikan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan 

daerah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; 

b. membantu memberikan kajian dan telahan mengenai bidang 

kemasyarakatan dan sumber daya manusia; 

c. membantu memberikan pertimbangan terhadap permasalahan – 

permasalahan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta 

menyampaikan alternatif pemecahannya; 

d. memantau, menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan bidang 

kemasyarakatan dan sumber daya manusia; 

e. mengadakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan pihak-

pihak terkait dalam bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;  

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan; dan 

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dibidang kemasyarakatan dan 

sumber daya manusia sebagai bahan pertanggungjawaban kepada 

pimpinan. 

 

 

 



 

 

 

5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas 

membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di 

bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan 

kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat. 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : 

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum; 

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang 

kesejahteraan rakyat; 

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pemerintahan dan hukum; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait 

pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan 

faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 

kesejahteraan rakyat; 

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan 

pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, 

hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan 

g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di 

bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang 

berkaitan dengan tugasnya. 

 

6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas 

membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan 

pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian 

dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang 

dan jasa. 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi : 

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang 

perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, 

pengadaan barang/jasa; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, 

pengadaan barang dan jasa; 

c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa; 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pengadaan barang dan jasa; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait 

pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan 

faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 

perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi 

pembangunan; dan 

f. pelaksaaan fungsi lain yang  diberikan oleh sekretaris daerah 

perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, 

dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

 



 

 

 

7. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris 

Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah 

dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, 

organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan. 

Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :  

a. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi 

pimpinan; 

b. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi; 

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

organisasi; 

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, 

organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

organisasi; 

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada 

instansi daerah; dan 

g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah 

dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang 

berkaitan dengan bidang tugasnya. 

 

8. Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan 

pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, 

administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah.  

 

Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi 

pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi 

daerah; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja 

sama dan otonomi daerah; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan 

dan kerja sama dan otonomi daerah; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi 

kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; 

e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang 

administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama 

dan otonomi daerah; dan 

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

 

 

 



 

 

 

9. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas :  

 

a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi 

pemerintahan; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi 

pemerintahan; 

c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik 

dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat; 

d. memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; 

e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah bidang administrasi pemerintahan; dan 

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 

 

10. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas :  

 

a. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, 

penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan; 

b. melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, 

kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan; 

c. melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah; 

d. menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan; 

e. menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala 

Daerah kepada Camat; 

f. menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;  

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

bidang administrasi kewilayahan; dan 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 

 

11. Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah mempunyai tugas :  

 

a. menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(LPPD); 

b. menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(ILPPD); 

c. melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Organisasi Perangkat Daerah; 

d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, 

pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah; 

e. memfasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah; 

f. menyusun bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah; 

g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan 

Pemilihan Umum; 

h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian 

antar waktu pimpianan dan anggota legislatif; 



 

 

 

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

bidang otonomi daerah; 

j. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerja 

sama dalam negeri; 

k. melaksanakan pengolahan data kerja sama daerah dalam negeri; 

l. melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama 

daerah dalam negeri; 

m. melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah; 

n. melaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah dalam 

negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah 

kabupaten;  

o. melaksanaan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama daerah 

dalam negeri; dan 

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 

 

 

12. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, 

kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : 

a. penyiapan  bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 

di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan 

masyarakat; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah 

d. terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, 

dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 

keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan 

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan   Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

13. Sub Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas :  

a. menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan dan 

pendidikan keagamaan; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan 

sarana peribadatan, sarana pendidikan dan pendidikan keagamaan; 

c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan dan 

pendidikan keagamaan; 

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang 

sarana peribadatan, sarana pendidikan dan pendidikan keagamaan; 

e. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang 

sarana peribadatan, sarana pendidikan dan pendidikan keagamaan; 

f. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan perumusan 

kebijakan daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan; 



 

 

 

g. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan 

lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama; 

h. melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama 

antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama; 

i. menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta 

koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan 

umat beragama dan kerja sama antar lembaga keagamaan; 

j. melakukan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat 

koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja 

sama antar lembaga keagamaan; 

k. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan 

kerukunan umat beragama dan aliran serta kerja sama antar 

lembaga keagamaan; 

l. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah antar 

umat beragama dan aliran kepercayaan; 

m. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum 

kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar 

umat beragama dan aliran kepercayaan; 

n. melakukan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan 

konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus 

kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan; 

o. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat 

beragama dan aliran kepercayaan;  

p. menyiapkan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi 

kebijakan daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan; dan 

q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 

 

14. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 

pemerintah daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, 

kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan 

pemerintah daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, 

kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan 

transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan 

anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

d. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan   

pemerintahan  bidang  sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, 

kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

e. menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi 

kepada masyarakat; 

f. menyiapkan bahan kerjasama dengan daerah penempatan 

transmigrasi; 



 

 

 

g. menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi 

perpindahan transmigrasi; 

h. mengoordinasikan pelaksanaan seleksi dan pelatihan calon 

transmigran; 

i. mengoordinasikan pelaksanaan pemberangkatan dan pengawalan 

calon transmigran dari daerah asal ke transito Kabupaten, Provinsi 

dan lokasi transmigrasi; 

j. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial 

kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan individu 

atau keluarga; 

k. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

hibah dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas, kelompok 

masyarakat dan individu atau keluarga; dan 

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 

 

 

15. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas :  

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 

pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang 

pariwisata; 

b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan 

pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang 

pariwisata; 

c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga,  

dan bidang pariwisata;  

d. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang 

pariwisata dan kemasyarakatan lainnya; dan 

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 

 

 

16. Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan 

hukum dan dokumentasi dan informasi.  

 

Bagian Hukum mempuyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-

undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi 

dan informasi; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta 

dokumentasi dan informasi; 



 

 

 

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 

perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan 

informasi; dan  

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

17. Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas :  

 

a. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah; 

b. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah; 

c. menyiapkan bahan penjelasan Kepala Daerah dalam proses penetapan 

Peraturan Daerah;  

d. menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah; 

e. melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum daerah; 

f. menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi 

produk hukum daerah; 

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum 

daerah; dan 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 

 

18. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai 

tugas:  

a. Melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah; 

b. melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan 

pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah 

daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar 

pengadilan; 

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan 

perkara hukum; 

d. melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak 

Asasi Manusia (HAM); 

e. menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion); 

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan 

perkara sengketa hukum; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 

 

19. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas :  

a. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah 

dan peraturan perundang-undangan lainnya; 

b. menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam 

rangka pembentukan kebijakan daerah; 

c. melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; 

d. memberikan pelayanan administrasi informasi produk hukum; 

e. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum 

daerah maupun peraturan perundang- undangan lainnya;  

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan 

informasi produk hukum daerah; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 



 

 

 

 

20. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas 

melaksanakan  pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan 

BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam. 

 

 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber 

daya alam; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan 

sumber daya alam; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, 

dan sumber daya alam; dan 

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

21. Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis 

pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum 

Daerah; 

b. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik 

Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; 

c. melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan 

Usaha Milik Daerah dan dan Badan Layanan Umum Daerah; 

d. melakukan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan 

Badan Layanan Umum Daerah; dan 

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 

 

22. Sub Bagian Perekonomian mempunyai tugas : 

a. menyusun bahan dan data serta analisa pengembangan pariwisata, 

koperasi, UMKM, perindustrian, perdagangan, investasi, perizinan 

dan penyertaan modal; 

b. menyusun bahan perumusan kebijakan pengembangan 

pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, perdagangan, investasi, 

perizinan dan penyertaan modal; 

c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap 

pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, 

perindustrian, perdagangan investasi, perizinan dan penyertaan 

modal; 

d. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman 

umum pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, 

perdagangan, investasi, perizinan dan penyertaan modal; 



 

 

 

e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan 

pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, perdagangan, investasi, 

perizinan dan penyertaan modal; 

f. memfasilitasi dan pembinaan di bidang pengembangan pariwisata, 

koperasi, UMKM, perindustrian, perdagangan, investasi, perizinan 

dan penyertaan modal; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 

 

23. Sub Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas : 

a. menyusun bahan dan data serta analisa di bidang pertanian, 

perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi 

sumber daya mineral dan lingkungan hidup; 

b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pertanian, 

perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber 

daya alam dan lingkungan hidup; 

c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap 

pelaksanaan kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, 

peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup; 

d. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman 

umum kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, 

peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup; 

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang 

pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, 

sumber daya alam dan lingkungan hidup; 

f. memfasilitasi dan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan, dan 

ketahanan pangan, peternakan, perikanan, dan lingkungan hidup; 

g. memfasilitasi kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, dan 

ketahanan pangan, peternakan, perikanan, dan lingkungan hidup; 

dan 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 

 

24. Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, 

pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. 

 

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi 

dan pelaporan; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan 

evaluasi dan pelaporan; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan 

evaluasi dan pelaporan; dan 



 

 

 

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

25. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : 

a. menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan 

program pembangunan daerah; 

b. menyusun bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program 

pembangunan daerah; 

c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

penyusunan program pembangunan daerah; 

d. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan 

kabupaten kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan 

sinergitas program pembangunan daerah; 

e. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan 

program pembangunan daerah; 

f. melaksanakan penyusunan program pembangunan dalam rangka 

mengembangkan akses pembangunan daerah; 

g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program 

pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian pihak 

lain dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah; 

h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program 

pembangunan daerah; 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 

 

26. Sub Bagian Pengendalian Program mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan pengendalian program pembangunan; 

b. menyusun bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar pembangunan 

sesuai dengan program pembangunan daerah; 

c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan 

daerah; 

d. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka 

mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan program 

pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta; 

e. mengendalikan sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga 

pemerintah maupun swasta; 

f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian 

pelaksanaan program pembangunan; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 

 

27. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan 

daerah; 

b. melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program 

pembangunan daerah; 

c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah; 



 

 

 

d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah; 

e. mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan 

monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah; 

f. mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program 

pembangunan daerah; 

g. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan 

kebijakan program pembangunan daerah; dan 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 

 

28. Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan 

pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara 

elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. 

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan 

pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara 

elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan 

pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan 

barang/jasa; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan 

layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi 

pengadaanbarang/jasa; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan 

layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi 

pengadaan barang/jasa; dan 

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

29. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas: 

a. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa; 

b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa; 

c. melaksanakan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa; 

d. melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan 

beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang 

dibutuhkan; 

e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa; 

f. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik 

lokal/sektoral; 

g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan 

barang/jasa pemerintah; 

h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

pemerintah; dan 



 

 

 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 

 

30. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

mempunyai tugas : 

a. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan 

barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara 

elektronik) dan infrastrukturnya; 

b. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara 

elektronik; 

c. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh 

sistem informasi pengadaan barang/jasa; 

d. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi; 

e. melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh 

UKPBJ; 

f. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa 

pemerintah kepada masyarakat luas; 

g. mengelola informasi kontrak; 

h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; dan 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 

 

31. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa 

mempunyai tugas : 

a. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa 

pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan 

personel UKPBJ; 

b. melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan 

barang/jasa; 

c. melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku 

kepentingan; 

d. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan 

UKPBJ; 

e. melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ; 

f. melaksanakan pengelolaan personil UKPBJ; 

g. melaksanakan pengembangan sistem insentif personel UKPBJ; 

h. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara 

elektronik; 

i. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan 

barang/jasa pemerintah; 

j. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau 

konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan 

pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa; 

k. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau 

konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan 

barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-

monev, SIKaP; 

l. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui 

mediasi; dan 

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 

 



 

 

 

32. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan 

kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, 

staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.  

 

Bagian Umum mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha 

pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan 

perlengkapan; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 

tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah 

tangga dan perlengkapan; dan 

c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi 

Umum yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

 

33. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian 

mempunyai tugas :  

 

a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi 

kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris 

Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas; 

b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan 

administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, 

persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris 

Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas; 

c. melaksanakan pengelolaan kearsipan; 

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 

 

 

34. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :  

 

a. merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran, keuangan, dan 

pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Sekretariat daerah; 

b. menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan 

dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat daerah; 

c. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, 

d. perbendaharaan,      anggaran      dan pertanggungjawaban 

dilingkungan Sekretariat daerah; 

e. melaksanakan tugas penatausahaan keuangan di lingkungan 

Sekretariat daerah; 

f. melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, anggaran dan 

pertanggungjawaban; 

g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran 

dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat daerah; 

h. melaksanakan sitem pengendalian intern; 

i. melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran 

dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat daerah; dan 

j. melaksanakan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh  kepala 

bagian. 



 

 

 

 

 

 

35. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas: 

a. melaksanakan urusan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah serta Sekretariat daerah; 

b. melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan 

minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah 

Daerah dan rapat-rapat; 

c. melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan 

prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat 

daerah; 

d. melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat daerah; 

e. melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian 

dan pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Daerah dan Wakil serta 

Sekretariat daerah serta kendaraan dinas operasional dan sewa 

kendaraan; 

f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga 

kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Daerah dan 

Wakil serta Rumah Dinas Sekretariat daerah; 

g. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung 

kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat 

daerah; 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 

 

 

36. Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, 

dan kinerja dan reformasi birokrasi.  

 

Bagian Organisasi mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana 

serta kinerja dan reformasi birokrasi; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata 

laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan 

Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan 

publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan 

e. pelaksaaan   fungsi   lain   yang   diberikan   oleh Asisten 

Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya. 



 

 

 

37. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas :  

 

a. menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

(SOTK); 

b. menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan 

organisasi Perangkat Daerah; 

c. menyusun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan unit 

pelaksana teknis daerah; 

d. menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ); 

e. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi 

jabatan; 

f. menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi 

Perangkat Daerah; 

g. menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah; dan 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala bagian. 

 

 

38. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana mempunyai tugas :  

 

a. menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, 

metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja; 

b. menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang 

ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/organisasi 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; 

c. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar 

Pelayanan Publik ; 

d. menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP) 

yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah; 

e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik; 

f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala bagian. 

 

39. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas :  

 

a. menyusun bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja dan 

Reformasi Birokrasi; 

b. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Kabupaten; 

c. menyusun road map reformasi birokrasi; 

d. melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP); 

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan 

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 

 

 

 

 

 



 

 

 

40. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, 

dan dokumentasi. 

 

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, 

komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan 

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi 

Umum yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

41. Sub Bagian Protokol mempunyai tugas : 

 

a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu 

pemerintah daerah; 

b. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan; 

c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

d. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah; 

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah; dan 

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 

 

42. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas : 

 

a. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan 

fungsi juru bicara pimpinan daerah; 

b. memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian 

informasi tertentu; 

c. memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait 

sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan; 

d. menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan 

mendesak (press release) sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah; 

e. menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat; 

f. menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan; 

g. menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah; dan 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 

 

43. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan mempunyai tugas : 

 

a. mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah; 



 

 

 

b. menyusun notulensi rapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;  

c. memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah; dan  

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. 
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LAMPIRAN II :  PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH 



 

 

 

II. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH DAERAH 

 
 

1. Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan 

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. 

 

Inspektur Daerah mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan; 

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan 

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan 

lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 

bupati; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 

e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 

2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan 

administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.  

 

Sekretaris mempunyai fungsi:  

a. pengoordinasian, perumusan rencana program kerja dan anggaran 

pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan dan pengadministrasian kerjasama;  

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis 

dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi 

pencapaian kinerja;  

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan 

d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.  

 

 

3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, mempunyai tugas 

melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah 

tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, 

pembukuan dan pelaporan keuangan. 

 

Sub Bagian Administasi Umum dan Keuangan  mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan administrasi kepegawaian; 

b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha inspektorat; 

c. pelaksanaan urusan perlengkapan; 

d. pelaksanaan urusan rumah tangga; 

e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan 

pemeriksaan keuangan; 

f. pelaksanaan perbendaharaan; dan 

g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan. 



 

 

 

4. Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas 

menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja 

pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan 

perundang-undangan, kerjasama pengawasan, melaksanakan administrasi, 

inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil 

pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan. 

Sub Bagian Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi mempunyai fungsi : 

a. pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran inspektorat 

daerah; 

b. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan; 

c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 

pengelolaan dokumentasi hukum; 

d. koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan aparat 

penegak hukum; 

e. penginventarisasian hasil pengawasan; 

f. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan; 

g. penyusunan laporan dan pendokmentasian hasil analisis dan evaluasi 

pengawasan; 

h. pendokumentasian hasil pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan; 

dan 

i. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja 

inspektorat daerah. 

 

5. Inspektur Pembantu  I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan 

urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah. 

Inspetur pembantu  I mempunyai fungsi : 

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan 

terhadap perangkat daerah; 

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana 

tugas dan fungsi perangkat daerah; 

c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah; 

d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

yang meliputi bidang tugas perangkat daerah; 

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 

g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal 

pemerintah lainnya; 

h. pemantauan dan pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan; 

i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 

inspektur; 

j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa; 

k. pengoordinasian pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan 

pemberantasan korupsi dan penanganan gratifikasi;  

l. pelaksanaan verifikasi LHKPN/LHKASN; 



 

 

 

m. pelaksanaan penilaian internal Zona Integritas dan penilaian mandiri 

reformasi birokrasi perangkat daerah; 

n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan 

kepentingan; 

o. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan saber pungli; 

p. pengoordinasian pelaksanaan pendampingan TP4D; 

q. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 

r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

6. Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan 

urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah. 

 

Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi : 

 

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan 

terhadap perangkat daerah; 

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah; 

c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 

d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

yang meliputi bidang tugas perangkat daerah; 

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 

g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal 

pemerintah lainnya; 

h. pemantauan dan pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan; 

i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 

inspektur; 

j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa; 

k. pelaksanaan audit kinerja perangkat daerah; 

l. pelaksanaan pemeriksaan khusus dan penanganan kasus pengaduan 

masyarakat; 

m. pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan SP4N LAPOR; 

n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi whistle blowing system; 

o. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 

p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

7. Inspektur Pembantu III  mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan 

urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah. 

 

Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi : 

 



 

 

 

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan 

terhadap perangkat daerah; 

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah; 

c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 

d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

yang meliputi bidang tugas perangkat daerah; 

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 

g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal 

pemerintah lainnya; 

h. pemantauan dan pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan; 

i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan 

inspektur; 

j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa; 

k. pengoordinasian pelaksanaan reviu RPJMD, RKPD, KUA PPAS, RKA; 

l. pengoordinasian pelaksanaan reviu penyerapan anggaran dan 

pengadaan barang/jasa; 

m. pengoordinasian pelaksanaan reviu laporan kinerja dan keuangan 

perangkat daerah; 

n. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi SAKIP perangkat daerah; 

o. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan SPIP perangkat daerah; 

p. pengoordinasian pemenuhan dokumen kapabilitas APIP; 

q. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 

r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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I. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN 

RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 

 

1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan 

urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan di 

bidang  perumahan dan kawasan pemukiman  yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. 

 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman mempunyai fungsi : 

a. perumuskan kebijakan tugas di bidang dinas pekerjaan umum, 

penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman; 

b. pelaksanaan kebijakan tugas di bidang dinas pekerjaan umum, 

penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang dinas pekerjaan 

umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman; 

d. pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang dinas pekerjaan umum, 

penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

2. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam 

melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, 

ketatausahaan kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi 

dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundang-undangan, 

pengelolaaan barang milik daerah dan kerumahtanggaan dinas. 

 

Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan konsep perencanaan umum dan anggaran; 

b. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dinas; 

c. Penyelenggaraan ketatausahaan dinas; 

d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian; 

e. Penyelenggaraan urusan keuangan dinas; 

f. Penyelenggaraan urusan kearsipan dinas; 

g. Penyusunan konsep penataan organisasi dan tata laksana dinas; 

h. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan peraturan perundang-

undangan; 

i. Penyelenggaraan administrasi barang milik daerah; 

j. Penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu 

sekretaris dinas dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, 

rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan dinas pekerjaan umum, 

penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman. 

 



 

 

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian umum 

dan kepegawaian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data 

yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum 

dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol; 

c. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai 

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan kegiatan administrasi umum berupa penomoran, 

pengarsipan dan pengiriman surat-surat masuk maupun surat-surat 

keluar; 

e. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian berupa pembuatan 

sasaran kinerja pegawai/daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan 

(SKP/DP3), cuti, mempersiapkan usul-usulan kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala dan lain-lain yang berhubungan dengan hak-hak 

pegawai; 

f. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi 

kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran  tugas dinas 

pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan 

pemukiman; 

g. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk 

optimalisasi  pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum, penataan 

ruang, perumahan dan kawasan pemukiman; 

h. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk 

kelancaran tugas dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan 

dan kawasan pemukiman; 

i. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya adminitrasi kepegawaian; 

j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar urut 

kepangkatan (DUK) dan nominatif  untuk tertibnya administrasi 

kepegawaian; 

k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub 

bagian untuk penyatuan pendapat; 



 

 

 

m. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

n. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

o. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

p. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

q. menginventarisasi permasalahan sub bagian umum dan kepegawaian 

serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

r. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

4. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris 

dinas dalam melakukan urusan perencanaan, penyusunan program kerja 

kegiatan dan operasional dinas pekerjaan umum, penataan ruang, 

perumahan dan kawasan pemukiman. 

 

Sub Bagian Perencanaan melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian 

perencanaan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang 

ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. menyiapkan  bahan materi pelaksanaan musyawarah rencana 

pembangunan (Musrenbang), rencana pembangunan jangka panjang 

daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah 

(RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD); 

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan 

sehingga menjadi informasi untuk perencanaan dan penyusunan 

program kerja; 

d. menyusun program kegiatan dan operasional pada dinas sosial, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 



 

 

 

f. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

g. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

j. menginventarisasi permasalahan sub bagian perencanaan serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

5. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris 

dinas dalam melakukan urusan pengelolaan anggaran, pengelolaan 

perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, evaluasi dan 

pelaporan pertanggungjawaban keuangan dinas pekerjaan umum, 

penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman. 

 

Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian 

keuangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada 

sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi 

sebagai bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana 

kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan 

dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA); 

c. melakukan pengelolaan anggaran dinas pekerjaan umum, penataan 

ruang, perumahan dan kawasan pemukiman; 

d. melakukan pengelolaan perbendaharaan dinas pekerjaan umum, 

penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman; 

e. melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan dinas pekerjaan umum, 

penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman; 



 

 

 

f. melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan 

dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan 

pemukiman; 

g. melakukan koordinasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli 

daerah di bidang dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan 

dan kawasan pemukiman; 

h. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

k. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

l. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

m. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

n. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

o. menginventarisasi permasalahan sub bagian keuangan serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

 

3. Bidang Cipta Karya melaksanakan tugas pokok membantu Kepala Dinas 

dalam penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan 

lingkungan pada kawasan strategis dan pengelolaan dan pengembangan 

sistem penyediaan air minum dan sistem drainase serta pengelolaan dan 

pengembangan sistem air limbah domestik. 

Bidang Cipta Karya melaksanakan fungsi : 

a. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis; 

b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis; 

c. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung 

dengan sungai di kabupaten;  

d. Penyelenggaraan pemanfaatan bangunan dan lingkungan di kawasan 

strategis dan penataan bangunan dan lingkungan di daerah; 



 

 

 

e. Pengelolaan dan pengembangan sistim pengembangan air minum di 

daerah. 

f. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

4. Seksi Perencanaan Teknik Cipta Karya mempunyai tugas pokok 

membantu kepala bidang cipta karya dalam merencanakan 

penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan 

pada kawasan strategis dan pengelolaan dan pengembangan sistem 

penyediaan air minum dan sistem drainase serta pengelolaan dan 

pengembangan sistem air limbah domestik. 

Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melaksanakan fungsi : 

a. Penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan 

yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya; 

b. Sinkronisasi program-program keciptakaryaan; 

c. Pelaksanaan fasilitasi penguatan kapasitas perencanaan dan 

penyusunan program; 

d. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan 

pembangunan fisik tahun berjalan; dan 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

5. Seksi Pengembangan Sistim Pengembangan Air Minum dan Penataan 

Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang cipta karya 

dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 

domestik. 

Seksi Pengembangan Sistim Pengembangan Air Minum dan Penataan 

Lingkungan melaksanakan fungsi : 

a. Pengelolaan dan pengembangan sistim pengembangan air minum 

kabupaten; 

b. Pengembangan sistem Air Limbah Domestik kabupaten; 

c. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase; dan 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

6. Seksi Penataan Bangunan mempunyai tugas pokok membantu kepala 

bidang cipta karya dalam penyelenggaraan bangunan gedung, penataan 

bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis. 

Seksi Penataan Bangunan melaksanakan fungsi : 

a. Penyelenggaran infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis; 



 

 

 

b. Penyelenggaraan Bagunan Gedung untuk kepentingan strategis; 

c. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan kawasan 

strategis; dan  

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

7. Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas di 

dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, memprogram, 

pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, 

penanganan pemanfaatan bagian – bagian jalan dan pengendalian mutu 

dan hasil pelaksanaan pekerjaan. 

Bidang Bina Marga melaksanakan fungsi : 

a. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan tenik jalan, 

konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda ransportasi 

bersama instansi terkait; 

b. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan; 

c. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan; 

d. pelaksanaan evaluasi fungsi dan keselamatan jalan serta leger jalan; 

dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

8. Seksi Perencanaan Teknik Bina Marga mempunyai tugas pokok 

membantu kepala bidang bina marga dalam perencanaan pembangunan 

dan preservasi jalan dan jembatan pengamanan pemanfaatan bagian-

bagian jalandan pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan. 

Seksi Perencanaan Teknik Bina Marga melaksanakan fungsi : 

a. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan 

pemrograman dan perencanaan teknikpembangunan dan preservasi 

jalan dan jembatan; 

b. Pelaksanaan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan 

sistem moda transportasi; 

c. Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil 

pengujian konstruksi, melaksanakan evaluasi dan penetapan leger 

jalan; 

d. Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan; 

dan 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

9. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga mempunyai tugas 

pokok membantu kepala bidang bina marga dalam pembangunan jalan dan 

jembatan, pengamanan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan 

pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan. 



 

 

 

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga melaksanakan fungsi : 

a. Pelaksanaan dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan 

pembangunan jalan dan jembatan; 

b. Pelaksanaan evaluasi fungsi jalan dan jembatan; dan 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

10. Seksi Preservasi Bina Marga mempunyai tugas pokok membantu kepala 

bidang bina marga dalam preservasi jalan dan jembatan, pengamanan 

pemanfaatan bagian-bagian jalan dan pengendalian mutu dan hasil 

pelaksanaan pekerjaan. 

Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bina Marga melaksanakan fungsi : 

a. Pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan; 

b. Pelaksanaan evaluasi keselamatan jalan dan jembatan; dan 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

11. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan 

konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan 

pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada 

sungai, pantai, bendung, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, air 

tanah dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten. 

Bidang Sumber Daya Air melaksanakan fungsi : 

a. Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air; 

b. Penyusunan rencana pengelolaan sumber  daya air; 

c. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air; 

d. Penyusunan program pengelolaan sumber  daya air; 

e. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air; 

f. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pola pengelolaan sumber 

daya air; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

  

12. Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok 

membantu kepala bidang dalam merencanakan infrastruktur dalam upaya 

konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya 

rusak air pada sungai, pantai, bendung, embung, dan tampungan air 

lainnya, irigasi, air tanah dan air baku yang menjadi urusan pemerintah 

daerah kabupaten. 

Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air melaksanakan fungsi : 



 

 

 

a. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan 

sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya 

air, analisis dan evaluasi kelayakan program dan pengelolaan sistem 

informasi dan data sumber daya air; 

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran 

kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air; 

c. Analisis kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran; 

d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan 

perencanaan umum; 

e. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja bidang; dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

13. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air mempunyai 

tugas pokok membantu kepala bidang dalam membangun infrastruktur 

dalam upaya konsrvasi dan pendayagunaan sumber daya air dan 

pengendalian daya rusak air pada  sungai, pantai, bendung, embung, dan 

tampungan air lainnya, irigasi, air tanah dan air baku yang menjadi urusan 

pemerintah daerah kabupaten. 

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air melaksanakan 

fungsi : 

a. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan 

pengawasan pelaksanaan; 

b. Perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non-konstruksi 

sungai, pantai, bendung, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, 

air tanah dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air 

lainnya, air tanah dan air baku yang menjadi urusan pemerintah 

daerah kabupaten; 

c. Persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan; 

d. Pelaksanaan pemberdayaan di bidang sungai pantai, bendung, embung, 

dan tampungan air lainnya, irigasi, air tanah dan air baku serta 

konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah dan air 

baku yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten; dan 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

14. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas 

pokok membantu kepala bidang dalam merehabilitasi dan memelihara 

ibfrastruktur dalam upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air 

dan pengendalian daya rusak air sungai, pantai, bendung, embung dan 

tampungan iar lainnya, irigasi, air tanahdan air baku yang menjadi urusan 

pemerintah daerah kabupaten. 

 

 



 

 

 

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air melaksanakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan 

pemeliharaan; 

b. melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan bangunan sumber 

daya air yang telah ada  sesuai dengan tata cara yang berlafasilitasi 

penerapan sistem manajemen mutu; 

c. pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini; 

d. koordinasi penyelenggaraan sumber daya air dan penyelenggaraan 

pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendung, 

embung dan tampungan air lainnya, irigasi, air tanah dan air baku; 

e. penyiapan rekomendasi teknis dalam penggunaan sumber daya air dan 

pengusahaannya; 

f. penyelenggaraan alokasi air; 

g. penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan 

teknik; 

h. persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan; 

i. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan pelaksanaan 

penanggulangan kerusakan akibat bencana; 

j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan 

pemeliharaan; 

k. fasilitasi TKPSDA pada WS yang menjadi kewenangan pemerintah 

kabupaten; dan; 

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

15. Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas 

dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan di bidang 

penataan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bidang Penataan Ruang melaksanakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang 

pengaturan penataan ruang; 

b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang 

perencanaan tata ruang; 

c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang; 

d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan 

ruang; 

e. Penyiapan bahan fasilitasi kerjasama penataan ruang; dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 



 

 

 

16. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai tugas pokok 

membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang dan pembinaan bidang 

penataan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Seksi Pengaturan dan Pembinaan Ruang melaksanakan fungsi : 

a. Pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap 

penyelenggaraan penataan ruang; 

b. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian 

penyelenggaraan penataan ruang;  

d. Penyiapan perumusan perencanaan penataan ruang; dan 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

17. Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas pokok membantu 

kepala bidang dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah 

kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Seksi Pengendalian Ruang melaksanakan fungsi : 

a. Penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;  

b. Penyusunan dan penetapan perangkat insentif serta pelaksanaan 

pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang; 

c. Penyusunan dan penetapan ketentuan  pemberian izin pemanfaatan 

ruang serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang; 

d. Penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif serta 

pelaksanaan pemberian sanksi administratif penataan ruang; dan 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

18. Seksi Penertiban Tata Ruang mempunyai tugas pokok membantu kepala 

bidang melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penertiban 

penataan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Seksi Penertiban Tata Ruang melaksanakan fungsi : 

a. Pelaksanan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran 

pemanfaatan ruang; 

b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan 

penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; 

c. Koordinasi dan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) penataan ruang; 

d. Operasionalisasi PPNS penataan ruang; dan 



 

 

 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

19. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan 

perumahan dan kawasan permukiman sesuaidengan kewenanga 

pemerintah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan fungsi : 

a. pelaksanaan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, 

pemantauan dan evaluasi rumah umum;  

b. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, 

pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;  

c. pelaksanaan pendataan dan perencanaan, pencegahan dan 

peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, 

pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman 

d. pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan 

serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan 

utilitas umum perumahan dan permukiman; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

 

20. Seksi Perumahan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang 

dalam melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan 

permukiman pada tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

Seksi Perumahan melaksanakan fungsi : 

a. Pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem 

pembiayaan bidang perumahan; 

b. Pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan; 

c. Pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang 

perumahan; dan 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan 

perundang undangan yang berlaku. 

 

21. Seksi Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu kepala 

bidang dalam melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan 

peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta 

pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman. 

 



 

 

 

Seksi Kawasan Permukiman melaksakanan fungsi : 

a. Pendataan dan perencanaan kawasan permukiman; 

b. Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh. 

c. Pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; dan 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

22. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas pokok 

membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang Prasarana, 

Sarana dan Utilitas Umum perumahan dan kawasan permukman, 

perencanaan teknik, pelaksanaan bantuan di bidang Prasarana, Sarana 

dan Utilitas Umum perumahan dan kawasan permukiman, serta 

pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 

perumahan dan kawasan permukiman tingkat kabupaten. 

Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum melaksanakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan analisis teknik dan penyusunan rencana penyediaan 

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan kawasan permukiman; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan 

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan dan kawasan 

permukiman; 

c. Penyiapan bahan pelaksanaan penyediaan Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

 

23. Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas 

dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi dan 

pengelolaan peralatan dan perbekalan sesuai dengan ketentuan  peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Bidang Bina Konstruksi melaksanakan fungsi: 

a. Pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi 

dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha; 

b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;  

c. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan 

perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis 

dan penyuluhan jasa konstruksi; 

d. Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha konstruksi; 

e. Pelaksanaan pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib 

pemanfaatan jasa konstruksi; 

f. Pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi 

tingkat kabupaten dan asosiasi; 



 

 

 

g. Peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa 

dan produk konstruksi dalam negeri; 

h. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi; 

i. Pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi (non kecil dan kecil) di wilayah 

kabupaten; 

j. Penyelenggaraan pengelolaan peralatan dan perbekalan di dinas; dan 

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

24. Seksi Pengaturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai tugas 

pokok membantu kepala bidang dalam menyelenggarakan kebijakan di 

bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Seksi Pengaturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi  melaksanakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; 

b. Penyebarluasan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan 

pembinaan di bidang jasa konstruksi; 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

25. Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam pemberdayaan 

dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidangn pembinaan jasa 

konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

melaksanakan fungsi :  

a. Penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, 

penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan 

penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi; 

b. Pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal 

pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib 

penyelenggaraan jasa konstruksi; dan 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

26. Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas pokok membantu 

kepala bidang dalam melakukan pengelolaan peralatan dan perbekalan. 

Seksi Peralatan dan Perbekalan melaksanakan fungsi : 

a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan peralatan dan perbekalan 

untuk mendukung pembangunan daerah; 



 

 

 

b. Pemberian pelayanan penyewaan dan peminjaman peralatan untuk 

kepentingan sosial dan bencana alam; dan 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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I. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

STRUKTUR ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 



 

 

 

III. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 

 

1. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu 

Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan 

informatika, bidang persandian dan bidang  statistik  yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. 

 

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan tugas di bidang komunikasi dan informatika, 

bidang persandian dan bidang  statistik; 

b. pelaksanaan kebijakan tugas di bidang komunikasi dan informatika, 

bidang persandian dan bidang  statistik; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang komunikasi dan 

informatika, bidang persandian dan bidang  statistik; 

d. pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang komunikasi dan 

informatika, bidang persandian dan bidang  statistik; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

2. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas komunikasi 

dan informatika dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, 

rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, perencanaan, penyusunan 

program kerja kegiatan operasional,  pengelolaan anggaran, pengelolaan 

perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, evaluasi dan 

pelaporan pertanggungjawaban keuangan. 

Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional 

kesekretariatan/ketatausahaan; 

c. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan 

perencanaan dinas komunikasi dan informatika; 

d. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan 

umum dan teknis operasional dinas komunikasi dan informatika; 

e. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas 

komunikasi dan informatika; 

f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan kepegawaian dan 

umum, perencanaan dan keuangan; 

g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan 

penyelenggaraan tugas unit; 

h. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan 

kesekretariatan/ketatausahaan serta menyajikan alternatif 

pemecahannya; 

i. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

j. memberikan motivasi dan penilaian dan penilaian kepada bawahan 

guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 

k. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; 



 

 

 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu 

sekretaris dinas dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, 

rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan Dinas Komunikasi dan 

Informatika. 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  melaksanakan fungsi: 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian umum 

dan kepegawaian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data 

yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum 

dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol; 

c. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai 

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas. 

d. melaksanakan kegiatan administrasi umum berupa penomoran, 

pengarsipan dan pengiriman surat-surat masuk maupun surat-surat 

keluar; 

e. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian berupa pembuatan 

sasaran kinerja pegawai/daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan 

(SKP/DP3), cuti, mempersiapkan usul-usulan kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala dan lain-lain yang berhubungan dengan hak-hak 

pegawai; 

f. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi 

kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran  tugas dinas 

sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

g. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk 

optimalisasi  pelaksanaan tugas dinas sosial, pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak. 

h. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk 

kelancaran tugas dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak. 

i. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya adminitrasi kepegawaian. 

j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar urut 

kepangkatan (DUK) dan nominatif  untuk tertibnya administrasi 

kepegawaian. 

k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut. 

l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub 

bagian untuk penyatuan pendapat. 

m. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

n. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

o. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 



 

 

 

p. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

q. menginventarisasi permasalahan sub bagian umum dan kepegawaian 

serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

r. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi. 

s. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan 

 

 

4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok 

membantu Sekretaris dalam melakukan urusan perencanaan, penyusunan 

program kerja kegiatan dan operasional, pengelolaan anggaran, pengelolaan 

perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, evaluasi dan 

pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Komunikasi dan 

Informatika. 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian 

perencanaan dan keuangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya 

dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan 

tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. menyiapkan  bahan materi pelaksanaan musyawarah rencana 

pembangunan (Musrenbang), rencana pembangunan jangka panjang 

daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah 

(RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD); 

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan 

sehingga menjadi informasi untuk perencanaan dan penyusunan 

program kerja; 

d. menyusun program kegiatan dan operasional pada dinas komunikasi 

dan informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

e. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi 

sebagai bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana 

kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan 

dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA); 

f. melakukan pengelolaan anggaran dinas; 

g. melakukan pengelolaan perbendaharaan dinas; 

h. melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan dinas; 

i. melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan 

dinas; 

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

k. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

l. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

m. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

n. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 



 

 

 

o. menginventarisasi permasalahan sub bagian perencanaan dan 

keuangan serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; 

q. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

5. Bidang Komunikasi mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas 

dalam bidang pengelolaan pelayanan informasi publik, komunikasi publik 

dan desiminasi informasi. 

 

Bidang Komunikasi mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di bidang 

komunikasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang 

ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan; 

c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria; 

d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik 

di lingkup pemerintah daerah; 

e. mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan 

pemerintah daerah; 

f. menyediakan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi 

publik; 

g. melaksanakan pelayanan informasi piblik; 

h. melaksanakan layanan hubungan media;  

i. menyelenggarakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi 

publik dan penyediaan akses informasi. 

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

k. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

l. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

m. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

n. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

o. menginventarisasi permasalahan bidang komunikasi serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; 

q. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

Bidang Komunikasi mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan 

aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi 



 

 

 

untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, 

penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi 

publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan penguatan 

kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses 

informasi di Kabupaten/Kota 

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini 

dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi 

untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, 

penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi 

publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media 

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan 

akses informasi di kabupaten/kota; 

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria 

penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik 

lingkup pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan 

pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, 

layanan hubungan media, penguatan penggunaan kapasitas sumber 

daya komunikasi publik, penyediaan informasi di kabupaten/kota 

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, 

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan 

pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan 

media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan 

hubungan media pengutanan kapasitas sumber daya komunikasi 

publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten/kota; dan 

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan 

aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi 

untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, 

penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi 

publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media 

pengutanan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan 

akses informasi di kabupaten/kota; 

f. pelaksanaan administrasi dinas; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

6. Seksi Pengelolaan Informasi  Publik  mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di seksi Pengelolaan 

Informasi Publik berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data 

yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; 

c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria; 

d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik, serta 

layanan hubungan media di Kabupaten; 

e. melaksanakan pelayanan informasi publik untuk implemantasi 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

f. melaksanakan layanan pengaduan masyarakat; 



 

 

 

g. mengelola hubungan dengan media (media relations), penyediaan bahan 

komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, backgrounders) di 

Kabupaten; 

h. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

i. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

j. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

k. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

l. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

m. menginventarisasi permasalahan seksi pelayanan informasi publik serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

n. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; 

b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; 

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan terkait fungsi deseminasi informasi, serta layanan 

hubungan media di Kabupaten; 

d. pelayanan informasi publik untuk implemantasi Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

e. layanan pengaduan masyarakat; 

f. pengelolaan hubungan dengan media (media relations), penyediaan 

bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, 

backgrounders) di Kabupaten; 

g. pelaksanaan administrasi dinas; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

7. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di seksi Pengelolaan 

Komunikasi Publik berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data 

yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; 

c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria; 

d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi; 

e. memantau, mengevaluasi dan melaporkan terkait fungsi pengelolaan 

opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah; 

f. mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan 

pemerintah daerah di kabupaten; 

g. melaksanakan tugas dan menyelenggarakan layanan monitoring isu 

publik di media (media massa dan sosial); 

h. mengumpulkan pendapat umum (survei, jajak pendapat); 



 

 

 

i. mengelola aduan masyarakat; 

j. melaksanakan standarisasi pertukaran informasi untuk data base 

informasi lintas sektoral; 

k. memantau tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan 

pemerintah daerah; 

l. mengolah dan menganalisis data informasi untuk mendukung 

komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah 

daerah di Kabupaten; 

m. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

n. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

o. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

p. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

q. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

r. menginventarisasi permasalahan seksi pengelolaan data publik dan 

statistik serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

s. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; 

t. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; 

b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; 

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi; 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini 

dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah; 

e. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan 

pemerintah daerah di kabupaten/kota; 

f. melaksanakan tugas dan menyelenggarakan layanan monitoring isu 

publik di media (media massa dan sosial); 

g. pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat); 

h. pengelolaan aduan masyarakat; 

i. standarisasi pertukaran informasi untuk data base informasi lintas 

sektoral; 

j. pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional 

dan pemerintah daerah; 

k. pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi 

publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah di 

Kabupaten/Kota ; 

l. pelaksanaan administrasi dinas; dan 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

8. Seksi Diseminasi Informasi mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di seksi Diseminasi 

Informasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada 



 

 

 

sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; 

c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria; 

d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi; 

e. menguatkan kapasitas sumber daya untuk mendukung komunikasi 

publik di Kabupaten/Kota; 

f. menyediakan akses informasi di Kabupaten/Kota; 

g. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra 

positif pemerintah daerah; 

h. mengemas ulang konten nasional menjadi konten lokal; 

i. membuat konten lokal; 

j. mengelola saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal; 

k. mendiseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah 

dan non pemerintah daerah; 

l. memberdayakan dan penyediaan akses informasi bagi media dan 

lembaga komunikasi publik; 

m. mengembangkan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten/Kota; 

n. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

o. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

p. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

q. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

r. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

s. menginventarisasi permasalahan seksi komunikasi publik serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

t. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; 

u. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

Seksi Diseminasi Informasi mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; 

b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; 

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi; 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten 

lintas sektoral dan pengelolaan media; 

e. penguatan kapasitas sumber daya diseminasi informasi; 

f. penyediaan akses informasi di Kabupaten/Kota; 

g. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra 

positif pemerintah daerah; 

h. pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal; 

i. pembuatan konten lokal; 

j. pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media 

internal; 



 

 

 

k. diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan 

non pemerintah daerah; 

l. pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga 

komunikasi publik; 

m. pengembangan sumber daya komunikasi publik di Kabupaten/Kota; 

n. pelaksanaan administrasi dinas; dan 

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 

9. Bidang Telematika  

mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam bidang telematika, 
pengolahan data elektronik dan e-government 

Bidang Telematika mempunyai tugas : 

a. memantau, mengevaluasi dan melaporkan di bidang layanan 

infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & teknologi 

informasi komunikasi; 

b. menyelenggarakan layanan pengembangan intranet dan penggunaan 

akses internet; 

c. menyelenggarakan layanan sistem komunikasi intra pemerintah 

Kabupaten/Kota; 

d. menyelenggarakan layanan keamanan informasi e-government; 

e. menyelenggarakan layanan manajemen data dan informasi e-

government; 

f. menyelenggarakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi 

generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi; 

g. melaksanakan integrasi layanan publik dan kepemerintahan; 

h. menyelenggarakan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart 

city; 

i. menyelenggarakan government chif informstion officer (GCIO) 

pemerintah Kabupaten/Kota; 

j. mengembangkan sumber daya teknologi informasi komunikasi 

pemerintah daerah dan masyarakat; dan 

k. menyelenggarakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga 

pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota. 

 
 

Bidang Telematika mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur 

dasar data center, disaster recovery center & teknologi informasi 

komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses 

internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, 

layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data 

dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik 

dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi 

komunikasi, Smart City, penyelenggaraan Government Chief 

Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan 

sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan 

masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga 

pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota; 



 

 

 

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kebijakan di bidang layanan 

infrastruktur dasar data center, disaster recovery centre & teknologi 

informasi komunikasi, layanan pengembangan intranet dan 

penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra 

pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan manajemen data dan spesifik dan suplemen yang 

terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, 

penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi, Smart City, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya teknologi 

informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan 

nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan 

kegiatan kabupaten/kota; 

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria 

penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, 

disaster recovery centre & teknologi informasi komunikasi, layanan 

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem 

komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan keamanan 

informasi e-Government, layanan manajemen data dan spesifik dan 

suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan 

kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi 

komunikasi, Smart City, penyelenggaraan Government Chief 

Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan 

sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan 

masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga 

pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota; 

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery centre & tik, 

layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, 

layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, layanan 

keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan 

spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan 

kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi 

komunikasi, Smart City, penyelenggaraan Government Chief 

Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan 

sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan 

masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga 

pelayanan publik dan kegiatan kabupaten/kota; 

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur 

dasar data center, disaster recovery centre & teknologi informasi 

komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses 

internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota, 

layanan keamanan informasi e-Government, layanan 

manajemen data dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi 

layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK, 
Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer 

(GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya 
teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, 
layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik 

dan kegiatan kabupaten/kota; 



 

 

 

 

 
 

10. Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi dan 

Menara Telekomunikasi  

Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi infrastruktur Jaringan teknologi 
informasi komunikasi dan Menara Telekomunikasi menyelenggarakan 

fungsi : 

a. melaksanakan pengembangan Ekosistem teknologi informasi 

komunikasi, meliputi Regulasi, Perencanaan Infrastruktur teknologi 

informasi komunikasi dan telekomunikasi serta peningkatan SDM 

teknologi informasi komunikasi; 

b. melaksanakan pengelolaan dan Pengembangan Jaringan teknologi 

informasi komunikasi meliputi Fiber Optik, Radio Wireless dan WiFi di 

area pemerintah dan ruang publik, serta perkembangannya; 

c. melaksanakan pengelolaan dan Pengembangan Layanan Virtual 

Private  Network (VPN); 

d. melaksanakan pengaplikasian Bandwidth Management bagi akses 

internet OPD; 

e. menyusun dan penetapan standarisasi perangkat jaringan; 

f. monitoring ketersediaan dan konektifitas jaringan teknologi informasi 

komunikasi; 

g. Melaksanakan kegiatan penyediaan dan pengelolaan Data Center dan 

Disaster Recovery Center bagi seluruh perangkat daerah dan instansi 

lain berdasarkan Master plan teknologi informasi komunikasi untuk 

kepentingan penyelenggaraan Smart City;  

h. Melaksanakan kegiatan kerja sama teknologi informasi komunikasi 

antara pemerintah dengan instansi lain serta kerjasama pemerintah 

dengan non pemerintah berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis 

untuk kepentingan pengembangan Smart City;  

i. Melaksanakan kegiatan perencanaan lokasi menara ( Cell Plan ), 

pembuatan rekomendasi menara, perhitungan retribusi, serta 

pengawasan dan pengendalian menara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan petunjuk teknis dalam rangka 

penyelenggaraan Menara Telekomunikasi; 

 

11. Seksi Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi   

Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Layanan Pengelolaan dan 

Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang 

terintegrasi; 

b. Melaksanakan penyusunan dan penetapan standar format metadata 

(IT Library) dalam penyusunan aplikasi ; 

c. Melaksanakan supervisi OPD dalam pembangunan aplikasi 

dan  Manajemen Database Sistem Informasi OPD; 

d. Pengembangan Ekosistem Integrasi Sistem Informasi, meliputi 

Regulasi dan Perencanaan teknis ; 



 

 

 

e. Pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di 

lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart 

City); 

f. Layanan Sistem Informasi Smart City dan Semarapura Command 

Center (SCC) Kabupaten Klungkung; 

g. Pengembangan website dan media pengaduan online Pemerintah 

Kabupaten Klungkung; 

h. Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City; 

i. Penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City; 

j. Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten 

Klungkung; 

k. Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, 

Portal dan website; 

l. Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain dan email resmi 

Pemerintah Kabupaten Klungkung; 

m. Penyusunan dan penetapan standarisasi keamanan domain, Portal 

dan website; 

n. Pengkajian pola kemitraan Government to Government (G2G), 

Government to Bussiness (G2B), dan Government to Citizen (G2C). 

12. Seksi Manajemen Layanan Data Dan Pemberdayaan Teknologi 

Informasi Komunikasi   

Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Manajemen Layanan Data Dan 

Pemberdayaan TIK menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO); 

b. Pelaksanaan audit sistem informasi (Information System Audit); 

c. Pengaplikasian interoperabilitas Sistem Informasi Layanan publik dan 

kepemerintahan; 

d. Layanan Pusat Application Programm Interface (API) Kabupaten 

Klungkung; 

e. Penyusunan dan penetapan standarisasi keamanan aplikasi/sistem 

informasi; 

f. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam interoperabilitas 

dan pemanfaatan Sistem Informasi ; 

g. Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government 

Kabupaten Klungkung 

h. Penyusunan dan penetapan Tata Kelola E-Government Kabupaten 

Klungkung; 

i. Layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, 

lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non 

Pemerintah; 

j. Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis Tata 

Kelola E Government (Certified IT Manager); 

k. Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-

Government dan Smart City, 

l. Promosi pemanfaatan layanan Smart City; 

m. Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat; 

n. Pengelolaan workshop teknologi informasi komunikasi Kabupaten 

Klungkung; 



 

 

 

o. Pengkajian pola kemitraan Government to Government (G2G), 

Government to Bussiness (G2B), dan Government to Citizen (G2C). 

13. Bidang Statistik dan Persandian 

Bidang Statistik dan Persandian berada di bawah Dinas Komunikasi dan 

Informatika memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam hal 
Pengelolaan Statistik Sektoral, Analisa Data Statistik dan Penyelenggaraan 

dan Pengamanan Persandian. Bidang Statistik dan Persandian memiliki 
tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di Bidang Statistik 

dan Persandian berdasarkan tahun sebelumnya dan data yang ada 

sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

b. Menyusun perumusan peraturan teknis Statistik dan Persandian 

untuk menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan data 

Statistik dan Pengamanan Informasi Persandian; 

c. Menyelenggarakan penyusunan dan pengumpulan data dan Statistik 

daerah; 

d. Menyelenggarakan pengelolaan, updating dan analisis data statistik 

daerah; 

e. Menyusun perumusan pengelolaan statistik sectoral dan analisis data 

statistik; 

f. Melaksanakan updating data statistik sectoral; 

g. Melaksanakan penyelenggaraan dan pengamanan persandian di 

lingkungan pemerintah kabupaten. 

 

14. Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral 

Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengelolaan Statistik Sektoral 
menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan yang berkaitan 

dengan pengelolaan data Statistik Sektoral;  

b. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan  pengolahan data statistik 

sektoral;  

c. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi 

data Statistik Sektoral;  

d. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan pengelolaan data Statistik 

Sektoral;  

e. Menyiapkan bahan untuk penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan 

kegiatan dan penyusunan standarisasi data statistik sektoral;  

f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait 

Statistik Sektoral; 

g. Menyiapkan bahan pengelolaan forum data;  

h. Menyelenggarakan kegiatan dalam forum data;  

i. Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan pengumpulan data Statistik Sektoral serta pengunaannya;  

 

15. Seksi Analisa Data Statistik 

 

Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Analisa Data Statistik 
menyelenggarakan fungsi : 



 

 

 

a. Melakukan penyusunan, pemeliharaan, serta pengembangan basis data 

statistik Sektoral; 

b. Melaksanakan Verifikasi Data Statistik Sektoral; 

c. Melakukan pengolahan metadata statistik Sektoral ; 

d. Melaksanakan analisis data dan penyajian data hasil perhitungan 

indikator serta estimasi Statistik Sektoral; 

e. Melaksanakan penyajian data statisik Sektoral ; 

f. Penyelenggaraan kegiatan forum data; 

g. Melakukan updating data statistik sektoral; 

 

16. Seksi Persandian  

 
Seksi Persandian berada di bawah Bidang Statistik dan Persandian 

mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan penyelenggaraan 
pengelolaan, operasional pengamanan, dan pengawasan evaluasi 

penyelenggaraan persandian. 
Seksi Persandian mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 
 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan keamanan informasi 

dilingkungan pemerintah daerah dan peraturan teknis pengelolaan 

operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan dan pengamanan 

persandian;  

c. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber 

daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia 

sandi, rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras 

persandian, serta jaringan komunikasi sandi; 

d.  Menyiapkan pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan perbaikan 

terhadap perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan 

merancang pola hubungan jaring komunikasi sandi antar perangkat 

daerah di lingkungan kabupaten; 

e. Melaksanakan pengamanan terhadap 

kegiatan/asset/fasilitas/instansi penting/vital/kritis melalui kontra 

pengindraan atau metode pengamanan persandian lainnya serta 

menyelenggarakan pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam 

rangka pengamanan komunikasi dan informasi; 

f. Melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan operasional penyelenggaraan persandian, pengelolaan 

sumber daya manusia persandian di seluruh perangkat daerah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 
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SEKSI PERENCANAAN 
DAN KAJIAN 

DAMPAK 
LINGKUNGAN 

SEKSI PENGADUAN 
DAN PENEGAKAN 

HUKUM 
LINGKUNGAN 

 

SEKSI 
PENGENDALIAN 

PENCEMARAN DAN 
KERUSAKAN 

LINGKUNGAN 
 

BIDANG PENGELOLAAN 
SAMPAH, LIMBAH 

BAHAN BERBAHAYA 
DAN BERACUN DAN 

PEMELIHARAAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

 

SEKSI PENGOLAHAN 
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LIMBAH BAHAN 
BERBAHAYA DAN 

BERACUN 
 

SEKSI 
PENGUMPULAN DAN 
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SEKSI PERTAMANAN 
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SEKSI PENETAPAN SUBYEK 
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ULAYAT DAN SENGKETA 
TANAH 

 

SEKSI TATA GUNA TANAH 
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KEHUTANAN 

 

BIDANG SARANA  DAN 
PRASARANA, PENINGKATAN 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

DAN PENINGKATAN 
KAPASITAS LINGKUNGAN 

HIDUP 
 

SEKSI SARANA DAN 
PRASARANA TEMPAT 
PEMBUANGAN AKHIR 

DAN INTALASI 
PENGELOLAAN LUMPUR 
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I...STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN 

STRUKTUR ORGANISASI,  URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN 



 

 

 

II. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 

PERTANAHAN 
 

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan mempunyai tugas pokok  

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

lingkungan hidup dan di bidang  pertanahan yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. 

 

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan mempunyai fungsi : 

a. perumuskan kebijakan tugas di bidang lingkungan hidup dan 

pertanahan; 

b. pelaksanaan kebijakan tugas di bidang lingkungan hidup dan 

pertanahan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang lingkungan hidup 

dan pertanahan; 

d. pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang lingkungan hidup dan 

pertanahan; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

2. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas lingkungan 

hidup dan pertanahan dalam melakukan urusan ketatausahaan, 

kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, perencanaan, 

penyusunan program kerja kegiatan operasional,  pengelolaan anggaran, 

pengelolaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, evaluasi 

dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. 

 

Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional 

kesekretariatan/ketatausahaan; 

c. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan 

perencanaan dinas lingkungan hidup dan pertanahan; 

d. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan 

umum dan teknis operasional dinas lingkungan hidup dan pertanahan; 

e. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas 

lingkungan hidup dan pertanahan; 



 

 

 

f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan kepegawaian dan 

umum, perencanaan dan keuangan; 

g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan 

penyelenggaraan tugas dinas lingkungan hidup dan pertanahan; 

h. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan 

kesekretariatan/ ketatausahaan serta menyajikan alternatif 

pemecahannya; 

i. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

j. memberikan motivasi dan penilaian dan penilaian kepada bawahan 

guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 

k. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu 

sekretaris dinas dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, 

rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan dinas lingkungan hidup dan 

pertanahan. 

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  melaksanakan fungsi: 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian umum 

dan kepegawaian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data 

yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum 

dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol; 

c. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai 

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan kegiatan administrasi umum berupa penomoran, 

pengarsipan dan pengiriman surat-surat masuk maupun surat-surat 

keluar; 

e. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian berupa pembuatan 

sasaran kinerja pegawai/daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan 

(SKP/DP3), cuti, mempersiapkan usul-usulan kenaikan pangkat, 



 

 

 

kenaikan gaji berkala dan lain-lain yang berhubungan dengan hak-hak 

pegawai; 

f. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi 

kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran  tugas dinas 

lingkungan hidup dan pertanahan; 

g. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk 

optimalisasi  pelaksanaan tugas dinas lingkungan hidup dan 

pertanahan; 

h. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk 

kelancaran tugas dinas lingkungan hidup dan pertanahan; 

i. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya adminitrasi kepegawaian; 

j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar urut 

kepangkatan (DUK) dan nominatif  untuk tertibnya administrasi 

kepegawaian; 

k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub 

bagian untuk penyatuan pendapat; 

m. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

n. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

o. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

p. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

q. menginventarisasi permasalahan sub bagian umum dan kepegawaian 

serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

r. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

4. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris 

dinas dalam melakukan urusan perencanaan, penyusunan program kerja 

kegiatan dan operasional dinas lingkungan hidup dan pertanahan. 

 



 

 

 

Sub Bagian Perencanaan melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian 

perencanaan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang 

ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. menyiapkan  bahan materi pelaksanaan musyawarah rencana 

pembangunan (Musrenbang), rencana pembangunan jangka panjang 

daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah 

(RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD); 

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan 

sehingga menjadi informasi untuk perencanaan dan penyusunan 

program kerja; 

d. menyusun program kegiatan dan operasional pada dinas lingkungan 

hidup dan pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

e. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

f. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

g. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

j. menginventarisasi permasalahan sub bagian perencanaan serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

5. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris 

dinas dalam melakukan urusan pengelolaan anggaran, pengelolaan 

perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, evaluasi dan 

pelaporan pertanggungjawaban keuangan dinas lingkungan hidup dan 

pertanahan. 

 



 

 

 

Sub Bagian Keuangan melaksanakan fungsi: 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian 

keuangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada 

sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi 

sebagai bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana 

kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan 

dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA); 

c. melakukan pengelolaan anggaran dinas lingkungan hidup dan 

pertanahan; 

d. melakukan pengelolaan perbendaharaan dinas lingkungan hidup dan 

pertanahan; 

e. melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan dinas lingkungan hidup 

dan pertanahan; 

f. melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan 

dinas lingkungan hidup dan pertanahan; 

g. melakukan koordinasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli 

daerah di bidang lingkungan hidup dan pertanahan; 

h. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

k. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

l. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

m. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

n. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

o. menginventarisasi permasalahan sub bagian keuangan serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 



 

 

 

q. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

6. Bidang Penataan, Penaatan dan Pengendalian Pencemaran mempunyai 

tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan Bidang Penataan, Penaatan dan 

Pengendalian Pencemaran berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan 

data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. menyelenggarakan urusan Penataan, Penaatan dan Pengendalian 

Pencemaran Lingkungan Hidup; 

c. memimpin para kepala seksi agar dapat menyelenggarakan tugasnya 

masing – masing sesuai dengan rencana kerja yang telah di tetapkan; 

d. memberi tugas kepada kepala seksi agar tugas – tugas terbagi habis 

dan berjalan lancar; 

e. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan perundang – undangan yangh berlaku; 

f. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

g. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

h. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

i. melaksanakan pemantauan , pengawasan dan penilaian terhadap 

keseluruhan kegiatan Penataan, Penaatan dan Pengendalian 

Pencemaran agar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang 

berlaku; 

j. mengevaluasi hasil kegiatan secara keseluruhan; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; 

dan 

l. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban. 

 

7. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan Perencanaan dan Kajian Dampak 

Lingkungan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang 

ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 



 

 

 

b. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;  

c. menyusun dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

(PPLH); 

d. mengoordinasikan dan sinkronisasi pemuatan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dalam rencana pembangunan 

jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengan 

(RPJM); 

e. memantau dan evaluasi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup (PPLH); 

f. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 

g. mengoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung 

dan daya tampung lingkungan hidup; 

h. menyusun  instrumen  ekonomi  lingkungan  hidup (PDB & PDRB 

hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);  

i. menyinkronisasikan RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion 

Penyusunan NSD dan lingkungan hidup; 

j. menyusun status lingkungan hidup daerah; 

k. menyusun indeks kualitas lingkungan hidup; 

l. menyusun  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis Kabupaten; 

m. mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 

n. memantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 

o. mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan 

Lingkungan (UKL-UPL), izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, 

Analisis resiko Lingkungan Hidup);  

p. menilai terhadap dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan surat pernyataan 

pengelolaan lingkungan hidup (SPPL);  

q. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan 

(komisi penilai, tim pakar dan konsultan);  

r. melaksanakan proses izin lingkungan;  

s. memimpin bawahan dalam menyelenggrakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

t. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 



 

 

 

u. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

v. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

w. mengiventarisasi permasalahan Perencanaan dan Kajian Dampak 

Lingkungan serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

x. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

z. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban. 

 

8. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyi    tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan Pengaduan dan Penegakan 

Hukum Lingkungan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data 

yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan 

penyelesaian pengaduan masyarakat;  

c. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang 

tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup;  

d. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;  

e. menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;  

f. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil 

tindak lanjut pengaduan;  

g. menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun 

melalui pengadilan;  

h. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat 

atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  

i. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan 

yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan;  

j. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan;  

k. melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi 

penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan;  



 

 

 

l. membina dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan 

Hidup Daerah;  

m. membentuk tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;  

n. membentuk tim monitoring dan koordinasi penegakan hokum;  

o. melaksanakan  penegakan  hukum  atas  pelanggaran Perlindungan 

dan Pengelolaa Lingkungan Hidup; 

p. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;  

q. menangani barang bukti dan penanganan hukum pidana secara 

terpadu; 

r. memimpin bawahan dalam menyelenggrakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

s. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

t. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

u. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

v. mengiventarisasi permasalahan Pengaduan dan Penegakan Hukum 

Limgkungan serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

w. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

y. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban. 

 
 

9. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan Pengndalian Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan 

data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non 

institusi;  

c. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan 

laut;  

d. menentukan baku mutu lingkungan;  

e. melaksanakan penanggulangan pencemaran;  

f. (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber 

pencemar institusi dan non institusi;  



 

 

 

g. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, 

rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;  

h. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi 

dan non institusi;  

i. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non 

institusi;  

j. melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi 

sumber pencemar institusi dan non institusi;  

k. menentukan baku mutu sumber pencemar;  

l. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan 

pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan 

hidup kepada masyarakat;  

m. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;  

n. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;  

o. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian 

serta penghentian) kerusakan lingkungan;  

p. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan 

restorasi) kerusakan lingkungan;  

q. melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) dan penyusunan 

profil emisi gas rumah kaca (GRK);  

r. memimpin bawahan dalam menyelenggrakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

s. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

t. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

u. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

v. mengiventarisasi permasalahan Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan Lingkungan  serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

w. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

y. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban. 

 



 

 

 

10. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas : 

 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan Bidang Pengelolaan Sampah, 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Pemeliharaan 

Lingkungan Hidup berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data 

yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. menyelenggarakan urusan Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3) dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; 

c. memimpin para kepala seksi agar dapat menyelenggarakan tugasnya 

masing – masing sesuai dengan rencana kerja yang telah di tetapkan; 

d. memberi tugas kepada kepala seksi agar tugas – tugas terbagi habis 

dan berjalan lancar; 

e. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan perundang – undangan yangh berlaku; 

f. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

g. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

h. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

i. melaksanakan pemantauan , pengawasan dan penilaian terhadap 

keseluruhan kegiatan Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun (B3) dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup agar sesuai 

dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

j. mengevaluasi hasil kegiatan secara keseluruhan; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; 

dan 

l. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban. 

 

 

 



 

 

 

11. Seksi Pengolahan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan Seksi Pengolahan Sampah, 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan kegiatan 

tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

b. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;  

c. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah 

untuk setiap kurun waktu tertentu;  

d. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;  

e. membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;  

f. membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu 

diurai oleh proses alam;  

g. membina pendaur ulangan sampah;  

h. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;  

i. membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan 

produk;  

j. merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara 

limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (pengajuan, perpanjangan, 

perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;  

k. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;  

l. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara 

limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam satu daerah 

Kabupaten/Kota;  

m. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pengajuan, perpanjangan, 

perubahan dan pencabutan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;  

n. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3);  

o. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3) menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam 

satu daerah Kabupaten/Kota;  

p. melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;  

q. melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan  



 

 

 

r. memantau dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, 

pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(B3); 

s. melaksanakan penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) dan pemberian 

penghargaan;  

t. membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;  

u. memberi dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi 

dan nasional;  

v. memimpin bawahan dalam menyelenggrakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

w. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

x. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

y. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

z. mengiventarisasi permasalahan Pengolahan Sampah dan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)  serta mengupayakan alternatif 

pemecahannya; 

aa. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

cc. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban. 

 

 

12. Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan Seksi Pengumpulan dan 

Pengangkutan Sampah, berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan 

data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;  

c. mengoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan 

pemrosesan akhir sampah;  

d. menetapkan lokasi tempat pembuangan sementara (TPS), tempat 

pengelolaan sampah terpadu (TPST) dan tempat pembuangan akhir 

(TPA) sampah;  

e. mengawasi terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem 

pembuangan open dumping;  



 

 

 

f. menyusun dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan 

sampah;  

g. memberi kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir 

sampah;  

h. memimpin bawahan dalam menyelenggrakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

i. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

j. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

k. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

l. mengiventarisasi permasalahan Pengumpulan dan Pengangkutan 

Sampah serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

m. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

o. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban. 

 

13. Seksi Pertamanan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan Seksi Pertamanan berdasarkan 

kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

b. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;  

c. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;  

d. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;  

e. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;  

f. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;  

g. melaksanakan pembibitan untuk menyiapkan tanaman untuk 

pemeliharaan dan pengembangan tanaman; 

h. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan penataan taman; 

i. melaksanakan pembangunan pertamanan pada tempat-tempat strategis 

sesuai dengan yang telah direncanakan; 

j. memimpin bawahan dalam menyelenggrakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

k. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 



 

 

 

l. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

m. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

n. mengiventarisasi permasalahan Pertamanan serta mengupayakan 

alternatif pemecahannya; 

o. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

q. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban. 

 

 

14. Bidang Sarana dan Prasarana, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan 

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan Bidang Sarpras, Peningkatan 

Peran Serta Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup  

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. menyelenggarakan urusan Perlengkapan, Peranserta Masyarakat dan 

Peningkatan Kapasitas; 

c. memimpin para kepala seksi agar dapat menyelenggarakan tugasnya 

masing – masing sesuai dengan rencana kerja yang telah di tetapkan; 

d. memberi tugas kepada kepala seksi agar tugas – tugas terbagi habis 

dan berjalan lancar; 

e. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan perundang – undangan yangh berlaku; 

f. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

g. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

h. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

i. melaksanakan pemantauan , pengawasan dan penilaian terhadap 

keseluruhan kegiatan bidang Sarpras, peran serta masyarakat dan 

kapasitas lingkungan hidup agar sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku; 



 

 

 

j.  mengevaluasi hasil kegiatan secara keseluruhan; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; 

dan 

l. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban. 

 

 

15. Seksi Sarana dan Prasarana, Tempat Pembuangan Akhir dan Instalasi 

Pengelolaan Lumpur Tinja mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan langkah – langkah kegiatan tahunan di seksi 

sarana prasarana tempat pembuangan akhir dan instalasi pengelolaan 

lumpur tinja berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang 

ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

b. merumuskan program operasional dan sasaran kegiatan seksi sarana 

prasarana tempat pembuangan akhir dan instalasi pengelolaan lumpur 

tinja; 

c. merencanakan, mengadakan dan mendistribusikan serta memelihara 

peralatan untuk keperluan operasional kebersihan dan pertamanan; 

d. menyiapkan dan mendistribusikan kebutuhan logistik dan bahan-

bahan yang diperlukan untuk keperluan operasional kebersihan dan 

pertamanan; 

e. menyediakan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium 

lingkungan);  

f. menyiapkan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan 

kerjasama masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup (PPLH);  

g. menyiapkan sarana prasarana pendidikan, pelatihan dan penyuluhan 

lingkungan hidup;  

h. merencanakan, mengadakan dan melakukan perawatan serta 

pemeliharaan secara rutin sarana dan prasarana tempat pembuangan 

akhir (TPA) agar tetap berfungsi dan beroperasi sebagaimana mestinya; 



 

 

 

i. merencanakan, mengadakan dan melakukan perawatan serta 

pemeliharaan secara rutin sarana dan prasarana Instalasi Pengelolaan 

Lumpur Tinja (IPLT) agar tetap berfunsi dan beroperasi sebagaimana 

mestinya; 

j. melaksanakan kegiatan penanganan limbah cair dan tinja; 

k. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

l. memipin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

m. mengoordinir bawahan dalam pelaksanan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

n. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

o. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

p. mengiventarisasi permasalahan seksi sarana prasarana tempat 

pembuangan akhir dan instalasi pengelolaan lumpur tinja serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

q. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

s. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban. 

 

16. Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan langkah – langkah kegiatan tahunan di seksi 

peningkatan peran serta masyarakat berdasarkan kegiatan tahun 

sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang – undangan yang 

berlaku; 

b. merumuskan program operasional dan sasaran kegiatan seksi 

peningkatan peran serta masyarakat; 

c. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat 

hukum adat (MHA), kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); 



 

 

 

d. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan 

hidup;  

e. mengembangkan jenis penghargaan lingkungan hidup;  

f. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan 

hidup;  

g. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian 

lingkungan hidup strategis (KLHS);  

h. memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup 

strategis (KLHS);  

i. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan 

dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan 

pengelolaan sampah;  

j. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;  

k. menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan 

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh 

swasta;  

l. melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah 

dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;  

m. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja 

pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);  

n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah 

yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);  

o. mengembangkan jenis penghargaan lingkungan hidup; 

p. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan 

hidup; 

q. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan; 

r. membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten; 

s. memberikan dukungan program pemberian penghargaan tingkat 

provinsi dan nasional; 

t. memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah; 

u. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

v. memipin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

w. mengoordinir bawahan dalam pelaksanan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 



 

 

 

x. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

y. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

z. mengiventarisasi permasalahan seksi peningkatan peran serta 

masyarakat serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

aa. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

cc. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban. 

 

17. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas : 

 

a. menyusun rencana dan langkah–langkah kegiatan tahunan di seksi 

Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup berdasarkan kegiatan tahun 

sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku; 

b. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait 

dengan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup;  

c. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan 

keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional dan hak masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  

d. membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;  

e. menyusun data dan informasi profil masyarakat hukum adat (MHA), 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait;  

f. melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  

g. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat 

(MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);  

h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan 

pendampingan terhadap masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal 

atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup (PPLH);  

i. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama 



 

 

 

masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

(PPLH);  

j. mengembangkan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;  

k. mengembangkan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;  

l. melaksanakan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;  

m. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;  

n. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;  

o. melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);  

p. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;  

q. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

r. memipin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

s. mengoordinir bawahan dalam pelaksanan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

t. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

u. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

v. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

w. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

x. mengiventarisasi permasalahan seksi peningkatan kapasitas 

lingkungan hidup serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

y. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

aa. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban. 

 

18. Bidang Pertanahan dan Konservasi Lingkungan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan bidang pertanahan dan 

konservasi lingkungan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan 

data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 



 

 

 

b. menyelenggarakan urusan perlengkapan, peranserta masyarakat dan 

peningkatan kapasitas; 

c. memimpin para kepala seksi agar dapat menyelenggarakan tugasnya 

masing – masing sesuai dengan rencana kerja yang telah di tetapkan; 

d. memberi tugas kepada kepala seksi agar tugas – tugas terbagi habis 

dan berjalan lancar; 

e. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan perundang – undangan yangh berlaku; 

f. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

g. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

h. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

i. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap 

keseluruhan kegiatan bidang pertanahan dan konservasi Lingkungan 

agar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

j. mengevaluasi hasil kegiatan secara keseluruhan; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; 

dan 

l. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban. 

 

19. Seksi Penetapan Subyek dan Obyek Tanah Ulayat dan Sengketa Tanah 

mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana dan langkah – langkah kegiatan tahunan di seksi 

penetapan subyek dan obyek tanah ulayat dan sengketa tanah 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan 

perundang – undangan yang berlaku; 

b. menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat 

hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan 

hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat 

hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 



 

 

 

lingkungan hidup (PPLH);  

c. melaksanakan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan; 

d. menyiapkan bahan dan penanganan masalah, sengketa dan konflik 

secara hukum dan non hukum ; mediasi dan fasilitasi penyelesaian 

sengketa dan konflik pertanahan; 

e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

f. memipin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

g. mengoordinir bawahan dalam pelaksanan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

j. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

k. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

l. mengiventarisasi permasalahan seksi penetapan subyek dan obyek 

tanah ulayat dan sengketa tanah serta mengupayakan alternatif 

pemecahannya; 

m. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

o. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban. 

 

20. Seksi Tata Guna Tanah mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan langkah – langkah kegiatan tahunan di seksi 

tata guna tanah berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data 

yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program persediaan, 

peruntukan dan piñata gunaan tanah; 



 

 

 

c. mengatur dan menetapkan tanah penggunaan dan pemanfaatan tanah; 

d. mengoordinasikan dan sosialisasi penataan daerah aliran sungai (DAS); 

e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

f. memipin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

g. mengoordinir bawahan dalam pelaksanan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

j. mengiventarisasi permasalahan seksi peningkatan kapasitas 

lingkungan hidup membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan 

pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis; 

k. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

l. mengiventarisasi permasalahan seksi tata guna tanah serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

m. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

o. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban. 

 

21. Seksi Konservasi dan Kehutanan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan langkah – langkah kegiatan tahunan di seksi 

konservasi dan kehutanan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya 

dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan 

tahunan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

b. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;  

c. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan 

berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;  

d. memantau dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman 

hayati;  



 

 

 

e. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;  

f. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database 

keanekaragaman hayati;  

g. mensosialisasikan teknis konservasi pada lahan penghijauan, hutan 

rakyat, pertanian lahan kering, dll; 

h. mengevaluasi pelaksanaan teknis konservasi pada lahan penghijauan, 

hutan rakyat, pertanian lahan kering, dll; 

i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

j. memipin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

k. mengoordinir bawahan dalam pelaksanan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

l. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

m. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

n. mengiventarisasi permasalahan seksi peningkatan kapasitas 

lingkungan hidup membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan 

pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis; 

o. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

p. mengiventarisasi permasalahan seksi konservasi dan kehutanan serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

q. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

s. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban. 
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II. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN 

PERIKANAN 

 

 

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas pokok 

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

ketahanan pangan dan di bidang  kelautan dan perikanan  yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. 

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai fungsi : 

a. perumuskan kebijakan tugas di bidang ketahanan pangan dan di bidang  

kelautan dan perikanan; 

b. pelaksanaan kebijakan tugas di bidang ketahanan pangan dan di bidang  

kelautan dan perikanan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang ketahanan pangan 

dan di bidang  kelautan dan perikanan; 

d. pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang ketahanan pangan dan 

di bidang  kelautan dan perikanan; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

1. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas 

pokok melaksanakan pemberian layanan teknis dan administratif kepada 

seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan 

Perikanan. 

Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai fungsi : 

a. koordinasi penyusunan rencana, program anggaran, evaluasi, dan 

pelaporan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; 

b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, 

ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan 

masyarakat, kearsipan dan dokumentasi; 

c. penataan organisasi dan tata laksana; 

d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; 

e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu 

sekretaris dinas dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, 

rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan dinas ketahanan pangan dan 

perikanan. 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  melaksanakan tugas pekerjaan : 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian umum 

dan kepegawaian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data 

yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 



 

 

 

b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum 

dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol; 

c. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai 

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas. 

d. melaksanakan kegiatan administrasi umum berupa penomoran, 

pengarsipan dan pengiriman surat-surat masuk maupun surat-surat 

keluar; 

e. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian berupa pembuatan 

sasaran kinerja pegawai/daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan 

(SKP/DP3), cuti, mempersiapkan usul-usulan kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala dan lain-lain yang berhubungan dengan hak-hak 

pegawai; 

f. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi 

kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran  tugas dinas 

ketahanan pangan dan perikanan. 

g. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk 

optimalisasi  pelaksanaan tugas dinas ketahanan pangan dan 

perikanan. 

h. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk 

kelancaran tugas dinas ketahanan pangan dan perikanan. 

i. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya adminitrasi kepegawaian. 

j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar urut 

kepangkatan (DUK) dan nominatif  untuk tertibnya administrasi 

kepegawaian. 

k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut. 

l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub bagian 

untuk penyatuan pendapat. 

m. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

n. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

o. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

p. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

q. menginventarisasi permasalahan sub bagian umum dan kepegawaian 

serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

r. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi. 

s. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan 

 

 



 

 

 

3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok 

membantu Sekretaris dalam melakukan urusan perencanaan, penyusunan 

program kerja kegiatan dan operasional, pengelolaan anggaran, pengelolaan 

perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, evaluasi dan pelaporan 

pertanggungjawaban keuangan dinas ketahanan pangan dan perikanan. 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pekerjaan : 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian 

perencanaan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang 

ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

a. menyiapkan  bahan materi pelaksanaan musyawarah rencana 

pembangunan (Musrenbang), rencana pembangunan jangka panjang 

daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah 

(RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD); 

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan 

sehingga menjadi informasi untuk perencanaan dan penyusunan 

program kerja; 

c. menyusun program kegiatan dan operasional pada dinas ketahanan 

pangan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

d. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi 

sebagai bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana 

kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan 

dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA); 

e. melakukan pengelolaan anggaran dinas ketahanan pangan dan 

perikanan; 

f. melakukan pengelolaan perbendaharaan dinas ketahanan pangan dan 

perikanan; 

g. melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan dinas ketahanan pangan 

dan perikanan; 

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dinas 

ketahanan pangan dan perikanan; 

i. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

j. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

k. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

l. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

m. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

n. menginventarisasi permasalahan sub bagian perencanaan serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

o. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 



 

 

 

p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

  

4. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas  

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian 

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan 

dan distribusi pangan. 

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan 

dan distribusi pangan;  

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di 

bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;  

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan 

dan distribusi pangan;  

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan 

pangan dan distribusi pangan;  

e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan 

dan distribusi pangan; 

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinassesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

 

5. Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi 

di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan 

sumber daya ketahanan pangan lainnya. 

Dalam melakukan tugas, Seksi Ketersediaan Pangan melakukan tugas 

pekerjaan  :  

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan 

pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya 

ketahanan pangan lainnya;  

b. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka 

menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); dan  

c. melakukan penyiapan bahan pengkajian dibidang ketersediaan 

pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya 

ketahanan pangan lainnya.;  

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan 

infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;  

e. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan 

Makanan (NBM);  



 

 

 

f. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan 

Harapan (PPH) ketersediaan pangan 

g. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi 

ketersediaan pangan 

h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan 

pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya 

ketahanan pangan lainnya;  

i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan 

kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur 

pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;  

j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugasnya. 

 

6. Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi 

di bidang distribusi pangan dan harga pangan. 

Dalam melakukan tugas, Seksi Distribusi Pangan melakukan tugas 

pekerjaan : 

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan 

harga pangan;  

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan 

harga pangan;  

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;  

d. melakukan penyiapan data dan  informasi rantai pasok dan 

jaringan distribusi pangan;  

e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi 

pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;  

f. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca 

pangan; 

g. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat 

produsen dan konsumen untuk panel harga;  

h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan dibidang distribusi harga pangan dan 

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugasnya.  

 

7. Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi 

di bidang cadangan pangan dan kerawanan pangan. 

Dalam melakukan tugas, Seksi Kerawanan Pangan melakukan tugas 

pekerjaan : 



 

 

 

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan 

penanganan kerawanan pangan;  

b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian cadangan pangan 

dan penanganan kerawanan pangan;  

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan 

kerawanan pangan;  

d. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan 

pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok) dan pangan 

pokok lokal 

e. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah 

kabupaten/kota 

f. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan 

g. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem 

kewaspadaan pangan dan gizi;  

h. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan 

ketahanan pangan /kabupaten/ kota;  

i. melakukan penyiapan bahan pendampingan dibidang cadangan 

pangan dan penanganan  kerawanan pangan  

j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi  dan pelaporan 

kegiatan dibidang cadangan pangan dan kerawanan pangan; dan  

k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugasnya. 

 

8. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian 

pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang konsumsi dan 

keamanan pangan. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 

menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangandan 

keamanan pangan; 

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang 

konsumsi pangandan keamanan pangan;  

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangandan 

keamanan pangan;  

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan  di bidang konsumsi 

pangan dan keamanan pangan;  

e.  penyiapan pemantapan program  di bidang konsumsi pangandan 

keamanan pangan; 

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

konsumsi pangandan keamanan pangan;  

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  



 

 

 

 

 

9. Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di 

bidang konsumsi pangan. 

Dalam melakukan tugas, Seksi Konsumsi Pangan melakukan uraian tugas 

pekerjaan terdiri atas:  

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi 

pangan;  

b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang 

konsumsi pangan; 

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;  

d. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per  

komoditas per kapita per tahun;  

e. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan 

protein masyarakat per kapita per tahun; 

f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan 

untuk ketahanan pangan keluarga;  

g. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi 

pangan; 

h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi 

pangan;  

i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan 

j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugasnya. 

 

10. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemantapan, serta pemberian pendampingan pemantauan, dan evaluasi di 

bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan 

lokal. 

 

Dalam melakukan tugas, Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:   

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi 

penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan 

lokal  

b. melakukan penyiapan bahan analisis dalam  rangka promosi 

penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan 

lokal;  



 

 

 

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman 

konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;  

d. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang 

Beragam, Bergizi Seimbang  dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya 

lokal;  

e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan 

non beras dan non terigu;  

f. melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, 

swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman 

konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; 

g. melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;  

h. penyiapan pelaksananaan komunikasi, informasi dan edukasi 

penganekaragaman konsumsi pangan;  

i. melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi 

penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan 

lokal;  

j.  melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi 

pangan dan pengembangan pangan lokal; dan  

k.  melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugasnya.  

 

11. Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi 

di bidang keamanan pangan. 

Dalam melakukan tugas, Seksi Keamanan Pangan melakukan uraian tugas 

pekerjaan terdiri atas:   

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan 

keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama 

dan informasi keamanan pangan;  

b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang 

kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan 

kerja sama dan informasi keamanan pangan;  

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan 

keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;  

d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar 

yang beredar;  

e. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan 

pangan segar; 

f. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah 

(JKPD); 



 

 

 

g. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi 

keamanan pangan;   

h. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan 

pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;  

i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan di  bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan 

keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; 

dan  

j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugasnya.  

 

 

 

12. Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, 

fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan. 

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil. 

b. Pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI). 

c. Pelaksanaan penyiapan pemberdayaan pembudidayaan ikan kecil. 

d. Pelaksanaan penyiapan pengelolaan pembudidayaan ikan 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

13. Seksi Perikanan Budidaya, mempunyai tugas  melakukan pengumpulan 

data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 

perikanan budidaya. 

 

Dalam melakukan tugas, Seksi Perikanan Budidaya melakukan tugas 

pekerjaan : 

a. Melaksanakan penyiapan  penyusunan rencana kegiatan, 

pelaksanaan serta pelaporan di seksi perikanan budidaya; 

b. Melaksanakan penyiapan pengumpulan data, pengolahan dan 

pelaporan produksi perikanan budidaya; 

c. Melaksanakan pengumpulan, penyimpanan data dan informasi 

perkembangan perikanan budidaya dan pembudidaya ikan; 

d. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan, penyiapan pemberdayaan pembudidayaan ikankecil 

melalui pelatihan atau pembinaan; 



 

 

 

e. Melaksanakan bahan koordinasi dan konsultasi kegiatan perikanan 

budidaya; 

f. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta 

pelaporan pelaksanaan penyiapan pengelolaan pembudidayaan ikan 

melalui peningkatan sarana dan prasarana; 

g. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta 

pelaporan pelaksanaan pelestarian habitat perikanan diperairan 

umum melalui restocking benih ikan; dan 

h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

14. Seksi Perikanan Tangkap, mempunyai tugas Melakukan pengumpulan 

data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 

perikanan tangkap. 

Dalam melakukan tugas, Seksi Perikanan Tangkap melakukan uraian tugas 

pekerjaan : 

a. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan pembinaan nelayan kecil; 

b. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta 

pendampingan nelayan kecil; dan 

c. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugasnya. 

15. Seksi  Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas 

melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan kebijakan di Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hasil 

Perikanan. 

Dalam melakukan tugas, Seksi  Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

melakukan tugas pekerjaan : 

a. Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pelaporan 

kegiatan di seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 

b. Melaksanakan penyiapan pengumpulan data pengolahan dan 

pemasaran hasil perikanan; 

c. Melaksanakan penyiapan pengumpulan data informasi harga pasar hasil 

perikanan; 

d. Melaksanakan penyiapan data identifikasi, analisis, penyiapan  bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evalusasi serta pelaporan 

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 



 

 

 

e. Melaksanakan pembinaan usaha pengolahan hasil perikanan; 

f. Melaksanakan penyiapan pengumpulan data, identifikasi, analisis 

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kegiatan sarana 

prasarana pengolahan hasil perikanan; dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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II. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN 

1. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan  yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. 

Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : 

a. perumuskan kebijakan tugas di bidang perhubungan; 

b. pelaksanaan kebijakan tugas di bidang perhubungan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang perhubungan; 

d. pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang perhubungan; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

2. Sekretaris Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pemberian layanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi 

di lingkungan Dinas Perhubungan. 

Sekretariat Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : 

a. koordinasi penyusunan rencana, program anggaran, evaluasi, dan 

pelaporan Dinas Perhubungan; 

b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, 

ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan 

masyarakat, kearsipan dan dokumentasi; 

c. penataan organisasi dan tata laksana; 

d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; 

e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : 

 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian umum 

dan kepegawaian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data 

yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, 

ketatausahaan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, 

kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana serta 

penyusunan peraturan perundang-undangan; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

e. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

f. menginventarisasi permasalahan sub bagian umum dan kepegawaian 

serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 



 

 

 

g. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

4. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian 

perencanaan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang 

ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, 

evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

d. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

f. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

h. menginventarisasi permasalahan sub bagian perencanaan serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

5. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :  

 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub bagian 

keuangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada 

sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan 

pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; 

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

d. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

f. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 



 

 

 

h. menginventarisasi permasalahan sub bagian keuangan serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan  

j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

 

6. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan 

di bidang lalu lintas. 

Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, 

rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu 

lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas; 

c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu 

lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

7. Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan Seksi Manajemen Lalu Lintas 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

serta evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan rencana induk jaringan 

LLAJ kabupaten; 

c. melakukan penyiapan bahan penetapan lintas penyebrangan dan 

persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak 

pada jaringan jalan kabupaten; 

d. melakukan penyiapan bahan penetapan lintas penyebrangan dan 

persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan 

dalam daerah kabupaten; 

e. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

g. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

h. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

i. menginventarisasi permasalahan Seksi Manajemen Lalu Lintas serta 

mengupayakan alternative pemecahan; 



 

 

 

j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan. 

 

8. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan Seksi Rekayasa Lalu Lintas 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan/pemeliharaan 

perlengkapan jalan di jalan (PJU/penyediaan sarana) Kabupaten; 

c. melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten; 

d. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

f. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

h. menginventarisasi permasalahan Seksi Rekayasa Lalu Lintas serta 

mengupayakan alternative pemecahan; 

i. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan; dan 

k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban. 

 

9. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

serta evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan hasil analisis 

dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten; 

c. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

e. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

g. menginventarisasi permasalahan Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas 

serta mengupayakan alternative pemecahan; 



 

 

 

h. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan; dan 

j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban. 

 

10. Bidang Angkutan dan Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan 

pelaporan di bidang  angkutan Darat, Laut dan Sarana. 

Bidang Angkutan dan Sarana menyelenggarakan fungsi  : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan orang, 

angkutan barang dan pengujian sarana; 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang, 

angkutan barang dan pengujian sarana; 

c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, 

angkutan barang dan pengujian sarana; dan  

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 

11. Seksi  Angkutan Darat mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan Bidang Angkutan dan Sarana 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum 

untuk jasa angkutan orang dalam daerah kabupaten, penetapan 

kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten, penertiban izin penyelenggaraan angkutan orang 

dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten, penetapan tarif kelas ekonomi untuk  angkutan orang yang 

melayani trayek antarkota dalam Daerah Kabupaten serta angkutan 

perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah 

Kabupaten; 

c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum 

untuk jasa angkutan barang dalam daerah kabupaten, penetapan 

wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam 

kaasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah 

kabupaten, penertiban izin penyelenggaraan taksi dan angkutan 

kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah 

kabupaten. 

d. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 



 

 

 

e. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

f. memberikan Petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan  agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

h. mengnventarisasi permasalahan seksi Manajemen Transportasi Darat 

serta mengupayakan alternative pemecahan; 

i. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan; dan 

k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban. 

 

 

 

12. Seksi Angkutan Penyeberangan mempunyai tugas : 

a. menyusun Rencana kegiatan tahunan Seksi Angkutan Penyeberangan 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan 

penyeberangan, penertiban izin usaha angkutan laut bagi badan usaha 

yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas 

pelabuhan di daerahkabupaten, penertiban izin usaha angkutan laut 

pelayaran rakyat bagibagi orang perorangan atau badan usaha yang 

berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah 

kabupaten, penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi dan 

kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah 

kabupaten, penertiban izin usaha penyelenggaraan angkutan 

penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;  

c. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

e. memberikan Petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan  agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

g. menginventarisasi permasalahan seksi Manajemen Transportasi 

Pelayaran  serta mengupayakan alternative pemecahan; 

h. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan; dan 

j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban. 

 



 

 

 

13. Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas : 

a. menyusun Rencana kegiatan tahunan Seksi Pengujian Sarana 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kendaraan bermotor 

dan penertiban izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan 

kapal/sarana; 

c. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

e. memberikan Petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan  agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

g. menginventarisasi permasalahan seksi Manajemen Transportasi Antar 

moda serta mengupayakan alternative pemecahan; 

h. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan; dan 

j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban. 

 

 

 

14. Bidang Prasarana  mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan 

di bidang prasarana 

Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaa, 

pembangunan dan pengoperasian prasarana; 

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaa, pembangunan 

dan pengoperasian prasarana; 

c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaa, 

pembangunan dan pengoperasian prasarana; dan 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 

15. Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai tugas : 

a. menyusun Rencana kegiatan tahunan seksi Perencanaan Prasarana 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 



 

 

 

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan 

DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal; 

c. membagi tugas kepada para kepala seksi agar tugas-tugas terbagi habis 

dan berjalan lancer; 

d. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

f. memberikan Petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan  agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

h. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap 

keseluruhan kegiatan seksi angkutan pelayaran agar sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

i. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan; dan 

k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban. 

 

 

16. Seksi Pembangunan Prasarana mempunyai tugas : 

a. menyusun Rencana kegiatan tahunan Seksi Pembangunan Prasarana 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelenggaraan 

dan pembangunan fasilitas parkir, pembangunan dan penerbitan izin 

pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pekerjaan 

pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan 

izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, 

penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas 

landas helikopter dan penerbitan izin usaha, izin pembangunan 

prasarana perhubungan; 

c. membagi tugas kepada para kepala seksi agar tugas-tugas terbagi habis 

dan berjalan lancer; 

d. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

f. memberikan Petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan  agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 



 

 

 

h. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap 

keseluruhan kegiatan Bidang Pelayaran agar sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

i. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan; dan 

k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban. 

 

17. Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas : 

a. menyusun Rencana kegiatan tahunan Seksi Pengoperasian Prasarana 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian terminal, parkir, 

pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin usaha badan usaha 

pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin 

pengembangan pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan 

lokal, penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan 

sendiri(TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal; 

c. membagi tugas kepada para kepala seksi agar tugas-tugas terbagi habis 

dan berjalan lancer; 

d. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

f. memberikan Petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan  agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

h. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap 

keseluruhan kegiatan Bidang Pelayaran agar sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

i. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan; dan 

k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban. 

 

18. Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, 

serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan 

transportasi. 

 

Bidang Pengembangan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, 

teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan; 



 

 

 

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, 

teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan; 

c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, 

teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan; 

dan 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

19. Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di Seksi Pemanduan Moda dan 

Teknologi Perhubungan sebagai dasar pelaksanaan tugas sesuai dengan 

peraturan perundang - undangan yang berlaku; 

b. melakukan penyiapan bahan peruusan dan pelaksanaan kebijakan serta 

evaluasi dan pelaporan di bidang pemanduan moda dan teknologi 

perhubungan; 

c. membagi tugas kepada para bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

d. menginventarisasi permasalahan Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi 

Perhubungan serta mengupayakan alternatif pemecahan; 

e. mengevaluasi kegiatan acara keseluruhan; dan 

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; 

 

20. Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di Seksi Lingkungan Perhubungan 

sebagai dasar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang - 

undangan yang berlaku; 

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan serta evaluasi 

dan pelaporan di bidang pengembangan lingkungan perhubungan 

(AKUT, Forum Lalin, Sosialisasi, WTN dan Data Perhubungan), 

mengkoordinasikan seminar-seminar; 

c. membagi tugas kepada para bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

d. mengelola terminal penumpang tipe C  (c) 

e. menyediakan dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan (halte, 

kode jurusan, alat-alat keselamatan, dll). 

f. menginventarisasi permasalahan Kasi Sarana Prasarana Angkutan serta 

mengupayakan alternatif pemecahan; 

g. mengevaluasi kegiatan acara keseluruhan; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

21. Seksi Keselamatan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di Seksi Keselamatan sebagai 

dasar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang - 

undangan yang berlaku; 

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan 

lalu lintas darat/laut, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan 

prasarana, fasilitas manajemen dan penanganan keselamatan di jalan 

kabupaten, fasilitas promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan 

angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum dan 

fasilitas kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di 

bidang lalu lintas dan angkutan jalan/laut; 

c. membagi tugas kepada para bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

d. menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi 

dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam 

kabupaten (m) 

e. menerbitkan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu 

yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten (0) 

f. membina awak angkutan umum (+) 

g. menginventarisasi permasalahan Kasi Angkutan Kawasan Tertentu serta 

mengupayakan alternatif pemecahan; 

h. mengevaluasi kegiatan acara keseluruhan; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 
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I...STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 

STRUKTUR ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 



 

 

 

 

II. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA 

KERJA 

1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu  

Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian  dan di 

bidang  tenaga kerja  yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada daerah. 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : 

a. perumuskan kebijakan tugas di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja; 

b. pelaksanaan kebijakan tugas di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang Perindustrian dan 

Tenaga Kerja; 

d. pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang Perindustrian dan 

Tenaga Kerja; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

2. Sekretaris dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok 

membantu kepala dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam melakukan 

urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, 

kearsipan, perencanaan, penyusunan program kerja kegiatan operasional,  

pengelolaan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, verifikasi dan 

akuntansi keuangan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban 

keuangan. 

Sekretariat dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional 

kesekretariatan/ketatausahaan; 

c. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan 

perencanaan dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 

d. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan 

umum dan teknis operasional dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 

e. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja; 



 

 

 

f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan kepegawaian dan 

umum, perencanaan dan keuangan; 

g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan 

penyelenggaraan tugas dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 

h. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan 

kesekretariatan/ ketatausahaan serta menyajikan alternatif 

pemecahannya; 

i. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

j. memberikan motivasi dan penilaian dan penilaian kepada bawahan guna 

meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 

k. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu 

sekretaris dinas dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, 

rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan dinas Perindustrian dan Tenaga 

Kerja. 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  melaksanakan fungsi: 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian umum 

dan kepegawaian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data 

yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum 

dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol; 

c. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai 

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan kegiatan administrasi umum berupa penomoran, 

pengarsipan dan pengiriman surat-surat masuk maupun surat-surat 

keluar; 

e. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian berupa pembuatan 

sasaran kinerja pegawai/daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan 



 

 

 

(SKP/DP3), cuti, mempersiapkan usul-usulan kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala dan lain-lain yang berhubungan dengan hak-hak 

pegawai; 

f. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi 

kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran  tugas dinas 

tenaga kerja dan perindustrian; 

g. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk 

optimalisasi  pelaksanaan tugas dinas tenaga kerja dan perindustrian; 

h. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk 

kelancaran tugas dinas tenaga kerja dan perindustrian; 

i. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya adminitrasi kepegawaian; 

j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar urut 

kepangkatan (DUK) dan nominatif  untuk tertibnya administrasi 

kepegawaian; 

k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub bagian 

untuk penyatuan pendapat; 

m. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

n. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

o. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

p. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

q. menginventarisasi permasalahan sub bagian umum dan kepegawaian 

serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

r. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 



 

 

 

4. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris 

dinas dalam melakukan urusan perencanaan, penyusunan program kerja 

kegiatan dan operasional dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. 

Sub Bagian Perencanaan melaksanakan tugas: 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian 

perencanaan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang 

ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. menyiapkan  bahan materi pelaksanaan musyawarah rencana 

pembangunan (Musrenbang), rencana pembangunan jangka panjang 

daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah 

(RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD); 

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan 

sehingga menjadi informasi untuk perencanaan dan penyusunan 

program kerja; 

d. menyusun program kegiatan dan operasional pada dinas sosial, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

f. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

g. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

j. menginventarisasi permasalahan sub bagian perencanaan serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 



 

 

 

5. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dinas 

dalam melakukan urusan pengelolaan anggaran, pengelolaan 

perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, evaluasi dan pelaporan 

pertanggungjawaban keuangan dinas perindustrian dan tenaga kerja. 

Sub Bagian Keuangan melaksanakan fungsi: 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian 

keuangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada 

sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi 

sebagai bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana 

kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan 

dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA); 

c. melakukan pengelolaan anggaran dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 

d. melakukan pengelolaan perbendaharaan dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja; 

e. melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja; 

f. melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dinas 

Perindustrian dan Tenaga Kerja; 

g. melakukan koordinasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli 

daerah di bidang dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 

h. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

k. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

l. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

m. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

n. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 



 

 

 

o. menginventarisasi permasalahan sub bagian keuangan serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

 

6. Bidang Pelatihan,  Produktivitas dan Transmigrasi mempunyai tugas 

pokok membantu kepala dinas perindustrian dan tenaga kerja dalam 

urusan  kebijakan teknis penyusunan rencana kerja, pembinaan dan 

penyelenggaraan pelatihan produktivitas skala provinsi, pembinaan 

diseminasi program untuk kabupaten/Kota di wilayah provinsi, 

pengembangan program pelatihan dan pemagangan di lembaga pelatihan 

kerja baik pemerintah, swasta dan perusahaan dan upaya peningkatan 

peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan dan standarisasi dan 

sertifikasi kompetensi tenaga kerja, pelatihan peningkatan produktivitas, 

koordinasi penyelenggaraan transmigrasi dengan pusat dan antar daerah, 

dan pendaftaran pemohon calon transmigran. 

 

Bidang Pelatihan,  Produktivitas dan Transmigrasi mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana dan program kerja Bidang; 

b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi; 

c. mengkoordinasikan Kepala Seksi; 

d. menilai prestasi kerja bawahan; 

e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi; 

f. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan produktivitas 

skala provinsi; 

g. melaksanakan pembinaan diseminasi program untuk kabupaten/Kota di 

wilayah provinsi; 

h. mengembangkan program pelatihan dan pemagangan di lembaga 

pelatihan kerja baik pemerintah, swasta dan perusahaan dan upaya 

peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan; 

i. mengembangkan program standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga 

kerja; 



 

 

 

j. melaksanakan pemasyarakatan tata kerja lembaga akreditas lembaga 

pelatihan kerja; 

k. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Produktivitas; 

l. merekomendasi hasil Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja kepada 

Lembaga Akreditasi Pusat; 

m. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pengembangan program 

pemagangan untuk lembaga pelatihan dan perusahaan pemagangan; 

n. mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi profesi dengan badan 

sertifikasi profesi; 

o. mengkoordinasi kegiatan pelatihan peningkatan produktivitas; 

p. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi dengan pusat 

dan antar daerah; 

q. menyelenggarakan dan melaksanakan informasi ketransmigrasian dan 

menghimpun animo calon transmigran; 

r. menghimpun pendaftaran pemohon calon transmigran dan 

kabupaten/kota; 

s. membina dan memfasilitasi animo dan calon transmigrasi dari 

kabupaten/kota; 

t. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; 

danmelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. 

 

 

7. Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunyai tugas pokok menyusun 

rencana kegiatan, inventarisasi data lembaga pelatihan yang mencakup 

jumlah, lokasi, jenis kejurusan, status lembaga, fasilitas lembaga, 

kualifikasi instruktur, dan standar kualifikasi lulusan dan menyiapkan 

bahan pembinaan dibidang pengembangan program pemagangan untuk 

lembaga pelatihan dan perusahaan pemagangan. 

Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelatihan dan Pemagangan 

berdasarkan Program Kerja Dinas; 

b. memberikan instruksi, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan 

langsung serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas agar dapat 



 

 

 

mencapai target kinerja dan sesuai dengan pedoman dan ketentuan 

yang berlaku; 

c. mengevaluasi kinerja hasil pelaksanaan tugas oleh bawahan langsung 

sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan 

karier; 

d. menginventarisir data lembaga pelatihan yang mencakup jumlah, lokasi, 

jenis kejurusan, status lembaga, fasilitas lembaga, kualifikasi instruktur, 

dan standar kualifikasi lulusan; 

e. menyelenggarakan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta 

pengesahan kontrak/ perjanjian magang dalam negeri; 

f. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja di daerah; 

g. menyusun petunjuk teknis dalam rangka menentukan kualifikasi jenis 

tenaga kerja pemagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

h. menginventarisir kelembagaan pelatihan pemagangan perusahaan dan 

kegiatan pemagangan mencakup program, jenis keterampilan, 

sertifikasi, pendanaan pelatihan; 

i. mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi, promosi, seleksi dan 

penempatan peserta pemagangan dalam negeri; 

j. menyiapkan bahan pembinaan dibidang pengembangan program 

pemagangan untuk lembaga pelatihan dan perusahaan pemagangan; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada Kepala Bidang 

Pelatihan, Pengembangan Produktivitas Dan Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing. 

 

8. Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan Standarisasi 

Kompetensi mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, 

menyiapkan bahan pelatihan, konsultasi produktivitas tenaga kerja sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, melaksanakan pelatihan,  pengukuran dan 

program peningkatan produktivitas di daerah, koordinasi dengan organisasi 

profesi dan asosiasi perusahaan dalam rangka peningkatan produktivitas 

tenaga kerja, inventarisasi sertifikasi pelatihan tenaga kerja yang meliputi 

jenis sertifikat, penandatanganan sertifikat pelatihan, jumlah lembaga 

pelatihan menurut akreditasi,  koordinasi dengan lembaga terkait dengan 

pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga profesi dan 



 

 

 

lembaga pelatihan kerja di daerah dan pembinaan terhadap pengusaha 

kecil. 

Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan Standarisasi 

Kompetensi mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan 

Standarisasi Kompetensi berdasarkan Program Kerja Dinas;  

b. memberikan instruksi, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan 

langsung serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas agar dapat 

mencapai target kinerja dan sesuai dengan pedoman dan ketentuan 

yang berlaku;  

c. mengevaluasi kinerja hasil pelaksanaan tugas oleh bawahan langsung 

sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan 

karier; 

d. menyiapkan bahan pelatihan, konsultasi produktivitas tenaga kerja 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat;  

e. melaksanakan pelatihan dan pengukuran produktivitas di daerah;  

f. melaksanakan program peningkatan produktivitas di daerah;  

g. menginventarisasi kelembagaan, tenaga pelatihan, jenis kegiatan, dan 

program kegiatan pengembangan produktivitas tenaga kerja di daerah;  

h. melakukan koordinasi dengan organisasi profesi dan asosiasi 

perusahaan dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja;  

i. menginventarisasi sertifikasi pelatihan tenaga kerja yang meliputi jenis 

sertifikat, penandatanganan sertifikat pelatihan, jumlah lembaga 

pelatihan menurut akreditasi; 

j. melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dengan pelaksanaan 

sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga profesi dan lembaga 

pelatihan kerja di daerah; 

k. melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha kecil;  

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada Kepala Bidang 

Pelatihan, Pengembangan Produktivitas Dan Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing. 

 

 



 

 

 

9. Seksi Transmigrasi mempunyai tugas pokok melakukan penatausahaan 

maupun pendataan serta verifikasi terhadap usulan calon transmigran 

maupun calon lokasi penempatan transmigrasi, melakukan pembinaan dan 

pelatihan terhadap calon peserta transmigrasi sesuai dengan skala prioritas, 

koordinasi dengan instansi terkait dalam pemantauan terhadap usulan 

calon lokasi penempatan transmigrasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi di daerah, dan 

pengambangan  masyarakat serta kawasan  transmigrasi di daerah. 

 

Seksi Transmigrasi Mempunyai Tugas: 

a. memberikan instruksi, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan 

langsung serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas agar dapat 

mencapai target kinerja dan sesuai dengan pedoman dan ketentuan 

yang berlaku; 

b. mengevaluasi kinerja hasil pelaksanaan tugas oleh bawahan langsung 

sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan 

karier; 

c. melakukan penatausahaan maupun pendataan serta verifikasi terhadap 

usulan calon transmigran maupun calon lokasi penempatan 

transmigrasi sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

d. melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap calon peserta 

transmigrasi sesuai dengan skala prioritas yang tetah ditetapkan;  

e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemantauan 

terhadap usulan calon lokasi penempatan transmigrasi;  

f. melakukan pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala daerah;  

g. melakukan penetapan status calon  transmigran skala daerah 

berdasarkan kriteria pemerintah; 

h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal mengusulkan 

pengalokasian tanah untuk pembangunan wpt (wilayah pengembangan 

transmigrasi) dan lpt (lokasi pemukiman transmigrasi) skala daerah;  

i. mengusulkan rencana kebutuhan sdm untuk mendukung 

pembangunan wpt dan lpt skala daerah;  

j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan 

penempatan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan wpt 

dan lpt skala daerah;  



 

 

 

k. melakukan sinkronisasi pembangunan wpt atau lpt dengan wilayah 

sekitar skala daerah;  

l. mengusulkan calon wpt atau lpt yang dapat dialihkan tanggung jawab 

pembinaan khususnya dalam skala daerah;  

m. pelaporan atas pelaksanaan penyiapan pemukiman dan penempatan 

transmigrasi di daerah, dan pengambangan  masyarakat serta kawasan  

transmigrasi di daerah;  

n. melakukan pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran 

perpindahan transmigrasi skala daerah; 

o. melakukan penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten/kota lain; 

p. melakukan fasilitasi pembuatan naskah kerja sama antar daerah dalam 

perpindahan dan penempatan transmigrasi; 

q. mengusulkan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan 

transmigrasi skala daerah; 

r. melakukan sinkronisasi peningkatan kapasitas  sdm dan pengembangan 

usaha masyarakat di wpt atau lpt dengan wilayah sekitar dalam skala 

daerah; 

s. melakukan sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur 

wpt atau lpt dengan wilayah sekitar dalam skala daerah; 

t. melakukan koordinasi penyerasian pengembangan masyarakat dan 

kawasan wpt atau lpt dengan wilayah sekitar skala daerah; 

u. menyediakan data dan informasi tentang perkembangan wpt atau lpt 

skala daerah; 

v. menyelenggarakan penyediaan dan pelayanan informasi 

ketransmigrasian skala daerah; 

w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatannya kepada kepala bidang 

penempatan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi. 

 

10. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas 

pokok membantu kepala dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam 

urusan  kebijakan teknis pelayanan Informasi pasar kerja terhadap para 

pencari kerja melalui bursa kerja yang berasal dari pemerintah maupun 

swasta, pembinaan terhadap Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar 



 

 

 

Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), pembinaan dan 

penempatan kelompok tenaga kerja yang rentan dari kesempatan kerja 

(penyandang cacat, usia lanjut, pemuda dan perempuan), pembinaan dan 

pengaturan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi tenaga 

kerja mandiri di perdesaan dan perkotaan, membina tenaga kerja 

mandiri/pengusaha pemula dan Pendataan Pembinan dan Pelayanan 

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 

 

Bidang Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai rincian 

tugas : 

a. membuat rencana kegiatan Bidang; 

b. mengkoordinasikan para Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik 

dan saling mendukung; 

c. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dengan jalan memonitor dan 

mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier; 

d. menilai hasil kerja Kepala Seksi dengan jalan memonitor dan 

mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier; 

e. melaksanakan pelayanan Informasi pasar kerja terhadap para pencari 

kerja melalui bursa kerja yang berasal dari pemerintah maupun swasta; 

f. melaksanakan pembinaan terhadap Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja 

Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN); 

g. melaksanakan pembinaan dan penempatan kelompok tenaga kerja yang 

rentan dari kesempatan kerja (penyandang cacat, usia lanjut, pemuda 

dan perempuan); 

h. melaksanakan pembinaan dan pengaturan perluasan lapangan kerja 

dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja mandiri di perdesaan dan 

perkotaan; 

i. membentuk dan membina tenaga kerja mandiri/pengusaha pemula; 

j. melaksanakan Pendataan Pembinan dan Pelayanan Perpanjangan Izin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 

k. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan 

danmelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. 

 



 

 

 

11. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas pokok menyusun 

rencana kegiatan, melaksanakan pelatihan/ bimbingan teknis, 

penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna di daerah, program 

perluasan kerja melalui padat karya produktif dan infrastruktur, program 

perluasan kerja pembentukan tenaga kerja mandiri, program bimbingan 

usaha mandiri dan sektor informal, melaksanakan kegiatan untuk 

kelompok tenaga kerja yang rentan dari kesempatan kerja, pembinaan 

terhadap pemandu wira usaha, TKM/ sektor informal, pembentukan wadah 

pusat informasi usaha jasa dan mempromosikan prestasi/hasil kerja tkm 

dan kerjasama dalam pembentukan dan penugasan tkm dengan pihak 

terkait. 

 

Seksi Perluasan Kesempatan kerja Mempunyai Tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan Perluasan Kesempatan kerja berdasarkan 

Program Kerja Dinas;  

b. memberikan Instruksi, Petunjuk Dan Bimbingan Kepada Bawahan 

Langsung Serta Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Agar Dapat 

Mencapai Target Kinerja Dan Sesuai Dengan Pedoman Dan Ketentuan 

Yang Berlaku;  

c. mengevaluasi Kinerja Hasil Pelaksanaan Tugas Oleh Bawahan Langsung 

Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Pembinaan Dan Pengembangan 

Karier; 

d. melaksanakan Pelatihan/ Bimbingan Teknis, Penyebarluasan Dan 

Penerapan Teknologi Tepat Guna Di Daerah;  

e. menyelenggarakan Program Perluasan Kerja Melalui Padat Karya 

Produktif Dan Infrastruktur;  

f. menyelenggarakan Program Perluasan Kerja Pembentukan Tenaga Kerja 

Mandiri (TKM) Dan Kewirausahaan Di Daerah;  

g. menyelenggarakan Program Bimbingan Usaha Mandiri Dan Sektor 

Informal;  

h. melaksanakan kegiatan untuk kelompok tenaga kerja yang rentan dari 

kesempatan kerja (penyandang cacat, usia lanjut, pemuda dan 

perempuan). 

i. melakukan Pembinaan Terhadap Pemandu Wira Usaha, Tkm/ Sektor 

Informal;  



 

 

 

j. mengupayakan Pembentukan Wadah Pusat Informasi Usaha Jasa Dan 

Mempromosikan Prestasi/Hasil Kerja TKM;  

k. meningkatkan Kerjasama Dalam Pembentukan Dan Penugasan Tkm 

Dengan Pihak Terkait;  

l. melaksanakan Tugas Kedinasan Lainnya Yang Diberikan Atasan; dan 

m. melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas/Kegiatannya Kepada Kepala 

Bidang Penempatan,Perluasan Kesempatan Kerja Dan Transmigrasi. 

 

 

12. Seksi Penempatan dan Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas pokok 

memberikan penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar 

kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah)/ 

AKL (Antar Kerja Lokal) dan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan 

jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja. 

 

Seksi Penempatan dan Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan Penempatan dan Pengelolaan Informasi 

Pasar Kerja berdasarkan Program Kerja Dinas;  

b. memberikan Instruksi, Petunjuk Dan Bimbingan Kepada Bawahan 

Langsung Serta Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Agar Dapat 

Mencapai Target Kinerja Dan Sesuai Dengan Pedoman Dan Ketentuan 

Yang Berlaku;  

c. mengevaluasi Kinerja Hasil Pelaksanaan Tugas Oleh Bawahan Langsung 

Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Pembinaan Dan Pengembangan 

Karier; 

d. melaksanakan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran 

pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja; 

e. menerbitkan Kartu Pencari Kerja di Kabupaten Klungkung; 

f. melakukan Penyusunan, Pengolahan Dan Penganalisaan Data Pencaker 

Dan Data Lowongan Kerja  Di Kabupaten Klungkung; 

g. menyelenggarakan Pelayanan Informasi Pasar Kerja, Bimbingan Jabatan 

Kepada Pencaker Dan Pengguna Tenaga Kerja di  Kabupaten Klungkung; 

h. melayani Pemberian Rekomendasi Kepada Swasta Dalam 

Penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja/ Job Fair di  Kabupaten 

Klungkung;  



 

 

 

i. melaksanakan Job Fair di Kabupaten Klungkung; 

j. memberikan Penyuluhan, Rekrutmen, Seleksi Dan Pengesahan 

Pengantar Kerja, Serta Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja 

Antar Daerah)/ AKL (Antar Kerja Lokal); 

k. melaksanakan Penyuluhan, dan Pengawasan Terhadap Perekrutan 

Calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Kabupaten Klungkung;  

l. melakukan Fasilitasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bilateral Dan 

Multilateral Penempatan TKI Yang Pelaksanaannya Di Daerah;  

m. melayani Penerbitan Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang PPTKIS 

(Perusahaan Penempatan TKI Swasta) Di Daerah;  

n. melayani Penerbitan Rekomendasi Paspor TKI  asal Klungkung; 

o. melakukan Sosialisasi Terhadap Substansi Perjanjian Kerja Penempatan 

TKI Ke Luar Negeri;  

p. melakukan Penelitian Dan Pengesahan Perjanjian Penempatan TKI ke 

luar negeri;  

q. melakukan Pembinaan, Pengawasan, Dan Monitoring Penempatan 

Maupun Perlindungan TKI Di Daerah;  

r. melaksanakan Tugas Kedinasan Lainnya Yang Diberikan Atasan; dan 

s. melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas/Kegiatannya Kepada Kepala 

Bidang Penempatan,Perluasan Kesempatan Kerja Dan Transmigrasi. 

  

 

13. Seksi Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) mempunyai 

tugas pokok melaksanakan Pendataan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia 

Pendamping Tenaga Kerja Asing, pendidikan dan pelatihan dari TKA kepada 

Tenaga Kerja Indonesia Pendamping dalam rangka alih teknologi dan 

monitoring, evaluasi dan pengendalian penggunaan TKA di wilayah 

kabupaten. 

 

Seksi Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) mempunyai 

tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian Penggunaan Tenaga 

Kerja Asing berdasarkan (TKA) Program Kerja Dinas;  

b. memberikan instruksi, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan 

langsung serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas agar dapat 



 

 

 

mencapai target kinerja dan sesuai dengan pedoman dan ketentuan 

yang berlaku;  

c. mengevaluasi kinerja hasil pelaksanaan tugas oleh bawahan langsung 

sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan 

karier; 

d. melaksanakan pendataan terhadap tenaga kerja indonesia pendamping 

tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Klungkung; 

e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan dari tenaga kerja asing (TKA) 

kepada Tenaga Kerja Indonesia Pendamping dalam rangka alih teknologi; 

f. melaksanakan pendataan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di 

Kabupaten Klungkung; 

g. melaksanakan Pendataan Terhadap perusahaan yang mempekerjakan 

Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kabupaten Klungkung; 

h. melaksanakan Sosialisasi terkait Penggunaan restribusi perpanjangan 

Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 

i. melayani penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja 

Asing (IMTA)  yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kabupaten Klungkung;   

j. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian penggunaan tenaga 

kerja asing (TKA) Di Wilayah Kabupaten Klungkung; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada Kepala Bidang 

Pelatihan, Pengembangan Produktivitas Dan Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing; 

 

14. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja  mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kerja tahunan di bidang hubungan industrial 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. merumuskan program operasional di bidang hubungan industrial; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di bidang hubungan industrial; 

d. melaksanakan pendataan kelembagaan sarana hubungan industrial 

melalui kerja sama dengan Aplikasi Program Interpece ( API )NDO dan 



 

 

 

SP/SB, hubungan kerja : PKWT dan PKWTT, penyerahan sebagian 

pekerjaan kepada pihak ketiga, wajib lapor ketenagakerjaan, menegakan 

hak-hak pekerja/buruh melalui perlindungan, pengupahan dan 

pemberian fasilitas kesejahteraan serta memfasilitasi perselisihan 

hubungan industrial melalui LKS Bipartit, LKS Tripartit dan Pengadilan 

Hubungan Industrial; 

e. membagi tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan pedoman kerja 

agar tugas-tugas terbagi habis; 

f. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

g. mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agat terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

j. menginventarisasi permasalahan di bidang hubungan industrial serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

k. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

m. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi 

dan pertanggung jawaban. 

 

 

15. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial, mempunyai 

tugas : 

a. menyusun rencana kerja tahunan di seksi kelembagaan dan kerjasama 

hubungan industrial berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data 

yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 

b. melaksanakan kegiatan operasional di seksi kelembagaan dan kerjasama 

hubungan industrial; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di seksi kelembagaan dan kerjasama 

hubungan industrial; 

d. menegakkan hak-hak pekerja/buruh melalui kelembagaan dan 

kerjasama hubungan industrial; 



 

 

 

e. membagi tugas kepada para bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

f. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

g. mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agat terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

j. menginventarisasi permasalahan di seksi kelembagaan dan kerjasama 

hubungan industrial serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

k. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ; dan 

m. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi 

dan pertanggung jawaban. 

 

 

16. Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 

mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kerja tahunan di seksi persyaratan kerja, 

pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan kegiatan 

tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

b. melaksanakan kegiatan operasional di seksi persyaratan kerja, 

pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di seksi persyaratan kerja, pengupahan 

dan jaminan sosial tenaga kerja; 

d. menegakkan hak-hak pekerja/buruh melalui persyaratan kerja, 

pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; 

e. membagi tugas kepada para bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

f. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 



 

 

 

g. mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agat terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

j. menginventarisasi permasalahan di seksi persyaratan kerja, pengupahan 

dan jaminan sosial tenaga kerja serta mengupayakan alternatif 

pemecahannya; 

k. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan ; 

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ; dan 

m. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi 

dan pertanggung jawaban. 

 

 

17. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kerja tahunan di seksi penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data 

yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. melaksanakan kegiatan operasional di seksi penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di seksi penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial; 

d. menegakkan hak-hak pekerja/buruh melalui penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial; 

e. membagi tugas kepada para bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis ; 

f. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

g. mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agat terjalin 

hubungan kerja yang harmonis ; 

h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ; 



 

 

 

j. menginventarisasi permasalahan di seksi penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

k. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan ; 

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ; dan 

m. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi 

dan pertanggung jawaban. 

 

 

18. Bidang Perindustrian mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang industri berdasarkan 

kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

b. merumuskan program operasional bidang industri ( pengembangan 

industri seperti pelatihan ketrampilan managemen industry, 

mempasilitasi dan memberikan bantuan peralatan, pembinaan 

peningkatan kwalitas produk kwantitas ikon, dll ) ; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di bidang industri; 

d. membagi tugas kepada para kepala seksi sesuai  dengan pedoman kerja 

agar tugas-tugas terbagi habis; 

e. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

g. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

h. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

i. menginventarisasi permasalah bidang industri serta mengupayakan 

alternatif pemecahannya; 

j. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

l. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagi bahan informasi 

dan pertanggung jawaban. 

 

 



 

 

 

19. Seksi Saranan dan Prasarana Industri mempunyai tugas  

a. menyusun rencana kegiatan tahunan seksi sarana dan prasarana 

industri berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada 

sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. merumuskan program operasional seksi sarana dan prasarana industri ( 

memfasilitasi dan memberikan bantuan alat dan pendataan); 

c. merumuskan sarana kegiatan di seksi  sarana dan prasarana industri ; 

d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

e. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan  tugasnya  berjalan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

g. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

h. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

i. menginventarisasi permasalahan seksi sarana dan prasarana industri 

serta mengupayakan alternative pemecahannya; 

j. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

k. melaksnakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

l. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban. 

 

20. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan seksi pembangunan sumber daya 

industri berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada 

sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. merumuskan program operasional seksi pembangunan sumber daya 

industri ( pelatihan ketrampilan dan managemen, dll ); 

c. merumuskan sasaran kegiatan di seksi pembangunan sumber daya 

manusia; 

d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 



 

 

 

e. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubunngan kerja yang harmonis; 

g. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

h. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

i. menginventarisasi permasalan seksi pembangunan sumber daya 

industri serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

j. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

l. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban; 

 

21. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di seksi pemberdayaan industri 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dandata yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. merumuskan program operasional seksi pemberdayaan industri ( 

kemitraan ikm meningkatkan mutu, dll); 

c. merumuskan sasaran kegiatan di seksi pengembangan usaha; 

d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

e. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

g. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

h. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

i. menginventarisasi permasalahan seksi pemberdayaan industri serta 

mengupayakan  alternatif  pemecahannya; 

j. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 



 

 

 

k. melaksanakan tugas kedinasan  lainnya yang diberikan atasan; dan 

l. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban. 
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II. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA 

 

1. Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. 

 

Dinas Pariwisata mempunyai fungsi : 

a. perumuskan kebijakan tugas di bidang pariwisata; 

b. pelaksanaan kebijakan tugas di bidang pariwisata; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pariwisata; 

d. pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang pariwisata; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

1. Sekretaris Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala 

dinas pariwisata dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, 

rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, perencanaan, penyusunan 

program kerja kegiatan operasional, pengelolaan anggaran, pengelolaan 

perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, evaluasi dan pelaporan 

pertanggungjawaban keuangan. 

 

Sekretariat Dinas Pariwisata mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional 

kesekretariatan / ketatausahaan; 

c. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan perencanaan 

dinas pariwisata; 

d. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan umum 

dan  teknis operasional dinas pariwisata; 

e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas pariwisata; 

f. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan urusan kepegawaian dan umum, 

perencanaan dan keuangan; 

g. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan laporan 

pelaksanaan tugas dinas pariwisata; 

h. inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan 

kesekretariatan/ketatausahaan serta menyajikan alternative 

pemecahannya; 

i. distribusi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai 

dengan proporsi masing-masing; 

j. motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, 

dedikasi dan loyalitas bawahan; 

k. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

dan 



 

 

 

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu 

sekretaris dinas dalam melaksanakan uruan ketatausahaan, kepegawaian, 

rumah tangga, perlengkapan dan kearisipan dinas pariwisata. 

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub bagian 

umum dan kepegawaian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan 

data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum 

dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan, perpustakaan, humas dan protocol; 

c. penghimpunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai 

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

d. pelaksanaan kegiatan administrasi umum berupa penomoran, 

pengarsipan dan pengiriman surat-surat masuk maupun surat-surat 

keluar; 

e. pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian berupa pembuatan 

sasaran kinerja pegawai/daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan 

(SKP/DP3), cuti, penyiapan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji 

berkala dan lain-lain yang berhubungan dengan hak-hak pegawai; 

f. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi 

kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas dinas 

pariwisata; 

g. penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk 

optimalisasi pelaksanaan tugas dinas pariwisata; 

h. pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk 

kelancaran tugas dinas pariwisata; 

i. penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi 

kepegawaian; 

j. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar urut 

kepangkatan (DUK) dan nominative  untuk tertibnya administrasi 

kepegawaian; 

k. pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun 

tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

l. koordinasi pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub bagian untuk 

penyatuan pendapat; 

m. pengoordinasian bawahan dalam pelaksanaan tugas agar hubungan 

kerja harmonis; 

n.  pendistribusian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan proporsi masing-masing; 



 

 

 

o. Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

p. Penilaian hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

q. Inventarisasi permasalahan sub bagian umum dan kepegawaian serta 

mengupayakan alternative pemecahannya; 

r. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

s. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

3. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris 

dinas dalam melakukan urusan perencanaan dan Penganggaran, 

penyusunan program kerja,  Pemantauan dan Evaluasi program Dinas 

Pariwisata. 

 

Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian 

perencanaan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang 

ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Pelaksanaan menyiapkan bahan materi kegiatan musyawarah rencana 

pembangunan (Musrenbang), rencana pembangunan jangka panjang 

daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah 

(RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD); 

c. Pengumpulan, mengolah dan menganalisa dan menyajikan data kegiatan 

sehingga menjadi informasi untuk perencanaan dan penyusunan 

program kerja; 

d. Penyusunan program kegiatan dan operasional pada dinas pariwisata 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. Penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas; 

f. Penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas; 

g. Penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan; 

h. Pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai 

bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja 

angaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen 

perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA); 

i. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) 

SKPD; 

j. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD; 

k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan di lingkungan dinas pariwisata baik bulanan, triwulanan dan 

tahunan; 

l. Penyusunan laporan Capaian Indikator Kinerja (CIK), menyusun             

laporan pengendalian belanja langsung, laporan keterangan 



 

 

 

pertanggungjawaban (LKPJ), laporan akuntabilitas kinerja dinas (LKjIP), 

dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD); 

m. Pendistribusian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan proporsi masing-masing; 

n. Pemberian petunjuk kepada bawahan dalam menyelenggarakan 

tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

o. Penilaian hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

p. Penginventarisasi permasalahan sub bagian perencanaan serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

q. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; 

r. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

4. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dinas 

dalam melakukan urusan pengelolaan anggaran, pengelolaan 

perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, evaluasi dan pelaporan 

pertanggungjawaban keuangan dinas pariwisata. 

 

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub bagian 

keuangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada 

sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. Pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan 

penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran (RKA), 

dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan 

pelaksanaan anggaran (DPPA); 

c. Pengelolaan Anggaran Sub Bagian Keuangan Dinas Pariwisata; 

d. Pengelolaan Perbendaharaan Dinas Pariwisata; 

e. Pelaksanaan Verifikasi dan Akuntansi Keuangan Dinas Pariwisata; 

f. Pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pariwisata; 

g. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang/seksi pengelola pada Dinas 

Pariwisata terkait dengan penyetoran dan pencatatan pendapatan asli 

daerah di bidang pariwisata; 

h. Pendistribusian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan proporsi masing-masing; 

i. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

j. Penilaian hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

k. Penginventarisasian permasalahan sub bagian keuangan serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

l. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan  



 

 

 

m. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran 

tugas kedinasan. 

 

 

2. Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas tugas pokok membantu 

kepala dinas dalam mengelola dan mengembangkan destinasi pawisata, 

mengelola dan mengembangkan daya tarik wisata, serta menyiapkan 

administrasi penetapan tanda daftar usaha pariwisata. 

 

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi : 

a. Penyelenggaraan  kegiatan pengelolaan dan pengembangan destinasi 

pariwisata; 

b. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pengembangan daya tarik 

wisata; 

c. Penyelenggaraan kerjasama penatakelolaan obyek wisata; 

d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan seksi pengembangan destinasi wisata alam, budaya dan buatan 

setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan; 

e. Penyelenggaraan administrasi penetapan  tanda daftar usaha pariwisata; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

 

3. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Alam mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam  penatakelolaan 

destinasi wisata alam meliputi  mengelola dan mengembangkan destinasi 

wisata alam, mengumpulkan, menyusun, mengolah data destinasi wisata 

alam, melakukan survey dan monitoring lokasi penataan destinasi wisata 

alam, mengelola dan mengembangkan daya tarik wisata alam, dan 

menyelenggarakan kerjasama penatakelolaan destinasi wisata alam. 

 

Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Alam mempunyai fungsi: 

a. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data terkait  pengembangan  

destinasi wisata alam; 

b. Penyelenggaraan survey dan  monitoring  lokasi yang akan dilakukan 

penataan destinasi wisata alam; 

c. Penyelenggaraan  kegiatan pengelolaan dan pengembangan destinasi 

wisata alam; 

d. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pengembangan daya tarik 

wisata alam; 

e. Penyelenggaraan kerjasama penatakelolaan destinasi wisata alam; 

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

seksi pengembangan destinasi wisata alam setiap : bulan, triwulan, 

semester dan tahunan; 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 



 

 

 

 

4. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya memiliki tugas pokok 

membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam penatakelolaan 

destinasi wisata budaya meliputi mengelola dan mengembangkan destinasi 

wisata buatan, mengumpulkan, menyusun dan mengolah data destinasi 

wisata budaya, melakukan survey dan monitoring lokasi penataan destinasi 

wisata budaya, mengelola dan mengembangkan daya tarik wisata budaya, 

dan menyelenggarakan kerjasama penatakelolaan destinasi wisata budaya. 

 

Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya mempunyai fungsi: 

a. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data terkait  pengembangan  

destinasi wisata budaya; 

b. Penyelenggaraan survey dan  monitoring  lokasi yang akan dilakukan 

penataan destinasi wisata budaya; 

c.   Penyelenggaraan  kegiatan pengelolaan dan pengembangan destinasi 

wisata budaya; 

d. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pengembangan daya tarik 

wisata budaya; 

e.   Penyelenggaraan kerjasama penatakelolaan destinasi wisata budaya; 

f.   Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

seksi pengembangan destinasi wisata budaya setiap : bulan, triwulan, 

semester dan tahunan; 

g.   Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

 

5. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Buatan memiliki tugas pokok 

membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam penatakelolaan 

destinasi wisata buatan meliputi mengelola dan mengembangkan destinasi 

wisata buatan, mengumpulkan, menyusun dan mengolah data destinasi 

wisata buatan, melakukan survey dan monitoring lokasi penataan 

destinasi wisata buatan, mengelola dan mengembangkan daya tarik wisata 

buatan, menyelenggarakan kerjasama penatakelolaan destinasi wisata 

buatan, dan menyiapkan dokumen pendukung terkait penetapan Tanda 

Daftar Perusahaan 

Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Buatan mempunyai fungsi: 

a. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data terkait  

pengembangan  destinasi wisata buatan; 

b. Penyelenggaraan survey dan  monitoring  lokasi yang akan dilakukan 

penataan destinasi wisata buatan; 

c. Penyelenggaraan  kegiatan pengelolaan dan pengembangan destinasi 

wisata buatan; 

d. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pengembangan daya tarik 

wisata buatan; 

e. Penyelenggaraan kerjasama penatakelolaan destinasi wisata buatan; 



 

 

 

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

seksi pengembangan destinasi wisata buatan setiap bulan, triwulan, 

semester dan tahunan; 

g. Menyiapkan dokumen pendukung terkait penetapan Tanda Daftar 

Usaha Pariwisata; 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

 

 

6. Bidang Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pembinaan dan penyuluhan pokdarwis yang sudah terbentuk serta 

pembentukan pokdarwis baru di desa wisata maupun di wisata desa, 

melaksanakan pemilihan jegeg bagus Klungkung, memfasilitasi pelaku 

pariwisata dengan pihak ketiga (HPI) dalam penerbitan KTPP, melaksanakan 

pelatihan dan uji kompetensi dibidang kepariwisataan : 

 

 Bidang Sumber Daya Pariwisata mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan anggaran program kerja Bidang; 

b. Penilaian prestasi kerja bawahan; 

c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada pokdarwis di 

desa wisata serta pembentukan pokdarwis di desa; 

d. Pelaksanaan kegiatan pemilihan jegeg bagus Klungkung; 

e. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pihak ketiga dalam 

penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) bekerjasama 

dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI); 

f. Pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi dibidang kepariwisataan; 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. 

 

7. Seksi Bimbingan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala 

Bidang dalam melaksanakan pembinaan dan penyuluhan Desa Wisata, 

Pembinaan dan penyuluhan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) serta 

pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) 

Seksi Bimbingan Masyarakat mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran/pembiayaan  

program/kegiatan; 

b. Penyusunan bahan pembinaan dan penyuluhan kepada pokdarwis; 

c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada pokdarwis; 

d. Pelaksanaan kegiatan pembentukan pokdarwis;  

e. Penyusunan bahan pembinaan dan penyuluhan Desa wisata; 

f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan Desa wisata; 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. 

 



 

 

 

8. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang dalam melaksanakan bimbingan teknis mengenai 

peningkatan sumber daya manusia dibidang pariwisata serta melaksanakan 

penyelenggaran pemilihan jegeg bagus Klungkung. 

 

Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran/pembiayaan kegiatan; 

b. Pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan peningkatan sumber daya 

manusia; 

c. Penyusunan bahan persiapan bahan bimbingan teknis mengenai 

peningkatan sumber daya manusia pariwisata; 

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan sumber daya manusia 

pariwisata; 

e. Penyusunan bahan persiapan dalam penyelenggaraan peningkatan 

sumber daya manusia pariwisata; 

f. Pelaksanaan kegiatan pemilihan jegeg bagus Klungkung; 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. 

 

9. Seksi Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala 

Bidang dalam melaksanakan pelatihan kepariwisataan, uji kompetensi di 

bidang kepariwisataan, membantu dalam memfasilitasi penerbitan Kartu 

Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) serta sosialisasi kepada pelaku usaha 

pariwisata. 

 

Seksi Kelembagaan Pariwisata mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran/pembiayaan  

program/kegiatan; 

b. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pihak ketiga dalam 

penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) bekerjasama 

dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI); 

c.   Pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi dibidang kepariwisataan 

d. Pelaksanaan Sosialisasi kepada pelaku usaha pariwisata 

e.  Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan  

f.   Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang. 

 

 

10. Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok  membantu Kepala 

Dinas Pariwisata dalam perencanaan dan penyusunan strategi dan 

komunikasi kerjasama pemasaran pariwisata dengan institusi / lembaga 

pariwisata, pengumpulan dan pengolahan data untuk menganalisa 

pengembangan pasar pariwisata serta pengembangan pemasaran 

pariwisata, melalui event-event promosi pariwisata.  

 



 

 

 

 Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi: 

a. Pengumpulan dan pengolahan data untuk menganalisa pengembangan 

pasar pariwisata;  

b. Perencanaan dan penyusunan strategi dan komunikasi  kerjasama 

pemasaran pariwisata dengan institusi / lembaga pariwisata; 

c. Perencanaan dan penyusunan kegiatan sarana promosi pariwisata; 

d. Pelaksanaan dan peningkatan hubungan kerjasama pemasaran 

pariwisata dengan institusi/lembaga pariwisata;  

e. Pelaksanakan pengembangan pemasaran pariwisata melalui event-event 

promosi pariwisata; 

f. Pelaksanaan dan peningkatan strategi dan komunikasi pemasaran 

dengan institusi pariwisata dalam dan luar negeri;  

g. Pengumpulan, penyusunan dan penyebarluasan bahan pengembangan 

pemasaran pariwisata;  

h. melaksanakan tugas-tugas laian yang diberikan oleh atasan. 

 

11. Seksi Analisa Pasar Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala 

bidang pemasaran pariwisata  mengevaluasi dan menganalisa pasar 

pariwisata. 

 

 Seksi Analisa Pasar Pariwisata mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana kegiatan analisa pasar pariwisata;  

b. Penyiapaan bahan pembinaan yang berkaitan dengan pengembangan 

pasar pariwisata; 

c. Pengumpulan dan pengolahan data statistik kunjungan wisatawan;  

d. Pelaksanaan evaluasi dan analisa pasar pariwisata;  

e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan. 

 

12. Seksi Sarana Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas pokok membantu 

kepala bidang pemasaran pariwisata meningkatkan hubungan kerjasama 

pemasaran pariwisata dan menyiapkan sarana promosi pariwisata. 

 

Seksi Sarana Promosi dan Kerjasama mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana kegiatan sarana promosi dan kerjasama pariwisata;  

b. Pengumpulan dan pengolahan data mengenai strategi dan komunikasi  

kerjasama pemasaran pariwisata dengan institusi / lembaga pariwisata;  

c.   Perencanaan dan penyusunan kegiatan sarana promosi pariwisata;  

d. Pelaksanaan dan peningkatan hubungan kerjasama pemasaran 

pariwisata dengan institusi/lembaga pariwisata melalui festival, kontes 

olahraga dan pementasan atau atraksi kesenian;  

e.  Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan. 

 

13. Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala 

bidang pemasaran pariwisata meningkatkan promosi pariwisata melalui 

event dan pameran. 



 

 

 

 

Seksi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana kegiatan promosi pariwisata;  

b. Penyebarluasan sarana promosi pariwisata baik melalui media cetak, 

elektronik maupun website; 

c. Pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata melalui event-event promosi 

yaitu festival, pameran dan sales mission;  

d. Pelaksanaan evaluasi  kegiatan promosi pariwisata yang telah 

dilaksanakan;  

e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan. 

 

 

14. Bidang Industri Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala 

dinas dalam penyelenggaraan urusan pengumpulan dan pengolahan data, 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan,  pembinaan dan pengawasan 

standart usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, serta membantu 

peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi bidang pariwisata. 

 

Bidang Industri Pariwisata mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana  dan program kerja bidang serta pembiayaan 

jangka menengah dan tahunan. 

b. Pelaksanaan koordinasi terhadap pengumpulan dan pengolahan data 

usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. 

c. Pelaksanaan koordinasi mengenai pendaftaran usaha pariwisata dan 

ekonomi kreatif. 

d. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan secara berkala terhadap 

pelaksanaan standart usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. 

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 

mengenai penerapan standar usaha pariwisata. 

f. Penyelenggaraan peningkatan pendapatan asli daerah melalui 

peningkatan retribusi pariwisata. 

g. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

pedoman dan peraturan perundang-undangan  yang berlaku. 

i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 

 

 

15. Seksi Sarana Pariwisata melaksanakan tugas pokok membantu kepala 

bidang Industri dalam merencanakan  penyelenggaraan pengumpulan 

dan pengolahan data,  memfasilitasi pendaftaran  sarana pariwisata, serta 

melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait penerapan 

standart usaha sarana pariwisata. 

 

Seksi Sarana Pariwisata mempunyai fungsi : 



 

 

 

a. Penyusunan rencana  dan program kegiatan  serta pembiayaan jangka 

menengah dan tahunan yang bersumber dana dari APBD dan sumber 

dana lainnya. 

b. Pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data sarana  pariwisata  

c. Pelaksanaan fasilitasi terkait pendaftaran sarana pariwisata serta 

pembinaan dan pengawasan mengenai penerapan standart sarana 

pariwisata secara berkala. 

d. Pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan secara 

berkala setiap tahunnya. 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 

f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 

 

16. Seksi Jasa Pariwisata  melaksanakan tugas pokok membantu kepala 

bidang Industri dalam merencanakan  penyelenggaraan pengumpulan, 

identifikasi dan pengolahan data,  memfasilitasi pendaftaran  usaha jasa  

pariwisata, melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait 

penerapan standart usaha jasa pariwisata serta melaksanakan 

pengawasan terhadap pungutan retribusi pariwisata. 

 

 

 

Seksi Jasa Pariwisata mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana  dan program kegiatan  serta pembiayaan jangka 

menengah dan tahunan yang bersumber dana dari APBD dan sumber 

dana lainnya. 

b. Pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data jasa  pariwisata  

c. Penyiapan  bahan koordinasi terkait pendaftaran usaha jasa 

pariwisata serta pembinaan dan pengawasan mengenai penerapan 

standart jasa pariwisata secara berkala. 

d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pungutan retribusi pariwisata 

e. Pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan secara 

berkala setiap tahunnya. 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 

 

17. Seksi Produk Ekonomi Kreatif   melaksanakan tugas pokok membantu 

kepala bidang Industri dalam merencanakan  penyelenggaraan 

pengumpulan, identifikasi dan pengolahan data produk ekonomi kreatif,  

serta melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait penerapan 

standart ekonomi kreatif  bidang pariwisata. 

 



 

 

 

Seksi Produk Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan penyusunan rencana  dan program kegiatan  serta 

anggaran/pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber 

dana dari APBD dan sumber dana lainnya. 

b. Pelaksanaan pengumpulan, identifikasi, pengolahan dan penyajian data 

produk ekonomi kreatif bidang pariwisata.  

c. Penyelenggaraan  pembinaan dan pemberdayaan usaha ekonomi kreatif 

serta strategi pemasaran produk. 

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kegiatan secara berkala setiap tahunnya. 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 
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PERKEBUNAN 

SEKSI BUDIDAYA TANAMAN 
PANGAN, HORTIKULTURA DAN 

PERKEBUNAN 

SEKSI PENGOLAHAN DAN 
PEMASARAN HASIL TANAMAN 
PANGAN, HORTIKULTURA DAN 

PERKEBUNAN 
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SEKSI 
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DINAS PERTANIAN 

I. STRUKTUR ORGANISASI  DINAS PERTANIAN 

LAMPIRAN X :  PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI,  URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN 



 

 

 

II. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN 

 

1. Dinas  Pertanian mempunyai tugas pokok membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. 

Dinas Pertanian mempunyai fungsi : 

a. perumuskan kebijakan tugas di bidang pertanian; 

b. pelaksanaan kebijakan tugas di bidang pertanian; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pertanian; 

d. pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang pertanian; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

2. Sekretaris dinas pertanian mempunyai tugas pokok membantu kepala 

dinas pertanian dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, 

rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, perencanaan, penyusunan 

program kerja kegiatan operasional,  pengelolaan anggaran, pengelolaan 

perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, evaluasi dan 

pelaporan pertanggungjawaban keuangan. 

Sekretariat dinas pertanian mempunyai fungsi : 

a. Merumuskan rencana kerja tahunan 

b. Mengkoordinasikan penyususunan rencana strategis (Renstra)SKPD 

c. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja (Renja) tahunan ke 

masing-masing bidang dan seketariat  

d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD 

e. Menyusun Rencana kegiatan di sub bagian penyusunan program  

f. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD 

g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja; 

h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional 

kesekretariatan/ketatausahaan; 

i. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan 

perencanaan dinas pertanian; 

j. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan 

umum dan teknis operasional dinas pertanian; 

k. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas pertanian; 

l. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan kepegawaian dan 

umum, perencanaan dan keuangan; 



 

 

 

m. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan 

penyelenggaraan tugas dinas pertanian; 

n. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan 

kesekretariatan/ ketatausahaan serta menyajikan alternatif 

pemecahannya; 

o. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

p. memberikan motivasi dan penilaian dan penilaian kepada bawahan 

guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 

q. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu 

sekretaris dinas dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, 

rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan dinas pertanian. 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  melaksanakan fungsi: 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian umum 

dan kepegawaian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data 

yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum 

dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol; 

c. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai 

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan kegiatan administrasi umum berupa penomoran, 

pengarsipan dan pengiriman surat-surat masuk maupun surat-surat 

keluar; 

e. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian berupa pembuatan 

sasaran kinerja pegawai/daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan 

(SKP/DP3), cuti, mempersiapkan usul-usulan kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala dan lain-lain yang berhubungan dengan hak-hak 

pegawai; 



 

 

 

f. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi 

kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran  tugas dinas 

pertanian; 

g. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk 

optimalisasi  pelaksanaan tugas dinas pertanian; 

h. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk 

kelancaran tugas dinas pertanian; 

i. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya adminitrasi kepegawaian; 

j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar urut 

kepangkatan (DUK) dan nominatif  untuk tertibnya administrasi 

kepegawaian; 

k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub 

bagian untuk penyatuan pendapat; 

m. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

n. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

o. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

p. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

q. menginventarisasi permasalahan sub bagian umum dan kepegawaian 

serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

r. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok 

membantu Sekretaris dalam melakukan urusan perencanaan, penyusunan 

program kerja kegiatan dan operasional, pengelolaan anggaran, pengelolaan 

perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, evaluasi dan 

pelaporan pertanggungjawaban keuangan dinas pertanian. 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana strategis (Renstra)SKPD 



 

 

 

b. Menyusun rencana kerja (Renja) tahunan  

c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD 

d. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD 

e. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian 

perencanaan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang 

ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. menyiapkan  bahan materi pelaksanaan musyawarah rencana 

pembangunan (Musrenbang), rencana pembangunan jangka panjang 

daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah 

(RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD); 

g. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan 

sehingga menjadi informasi untuk perencanaan dan penyusunan 

program kerja; 

h. menyusun program kegiatan dan operasional pada dinas pertanian 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

i. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi 

sebagai bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana 

kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan 

dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA); 

j. mengoordinasikan dan merekaplikasi program interpece ( API ) tulasi 

pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pertanian dalam rangka 

penyusunan rencana umum pengadaan (RUP) barang dan jasa; 

k. mengoordinasikan, merekaplikasi program interpece ( API )tulasi dan 

menyusun revisi rencana strategis (Renstra) dan dokumen pelaksanaan 

anggaran (DPA) SKPD; 

l. melakukan pengelolaan anggaran dinas pertanian; 

m. melakukan pengelolaan perbendaharaan dinas pertanian; 

n. melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan dinas pertanian; 

o. melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan 

dinas pertanian; 

p. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

q. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

r. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 



 

 

 

s. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

t. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

u. menginventarisasi permasalahan sub bagian perencanaan dan 

keuangan serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

v. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

w. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

 

5. Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas : 

a. merumuskan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang prasarana 

dan sarana  berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang 

ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. menyusun kebijakan  operasional di bidang prasarana dan sarana  ; 

c. melaksanakan penyediaan dukungan infrastruktur bidang pertanian; 

d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian; 

e. penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida 

serta alat dan mesin pertanian; 

f. memberikan bimbingan pembiayaan pertanian; 

g. memberikan fasilitasi investasi pertanian; 

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan 

sarana; 

i. membagi tugas kepada para kepala seksi agar tugas-tugas terbagi habis 

dan berjalan lancar; 

j. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

k. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

l. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

m. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

n. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ; 



 

 

 

o. menginventarisasi permasalahan bidang prasarana dan sarana  serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya ; 

p. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

r. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban 

 

 

6. Seksi Pengelolaan Lahan dan Tata Guna Air mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di seksi pengelolaan lahan dan 

tata guna air berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang 

ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemberian 

bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di seksi pengelolaan 

lahan dan tata guna air; 

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di 

seksi pengelolaan lahan dan tata guna air; 

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang 

pengelolaan lahan dan tata guna air; 

e. melakukan penyiapan bahan dan penyediaan lahan, jalan usaha tani 

dan jaringan irigasi tersier; 

f. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, 

optimasi dan pengendalian lahan pertanian; 

g. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna 

lahan pertanian; 

h. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan 

pemakai air/subak; 

i. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan; 

j. memimpin bawahan dalam penyelenggaraan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

k. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

l. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

m. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ; 



 

 

 

n. menginventarisasi permasalahan seksi pengelolaan lahan dan tata guna 

air serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

o. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

q. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban  

 

 

7. Seksi Sarana Produksi dan Permodalan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan di seksi sarana 

produksi dan permodalan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan 

data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. melaksanakan kebijakan teknis sarana produksi dan permodalan; 

c. mengembangkan kegiatan sarana produksi dan permodalan ; 

d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja  agar 

tugas-tugas terbagi habis ; 

e. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

g. menginventarisasi permasalahan seksi sarana produksi dan 

permodalan serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

h. mengevaluasi kegiatan seksi sarana produksi dan permodalan; 

i. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

j. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

l. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban  

 

8. Seksi Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan di seksi alat dan 

mesin pertanian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data 

yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 



 

 

 

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di seksi 

alat dan mesin pertanian; 

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi 

alat dan mesin pertanian; 

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di seksi alat dan 

mesin pertanian; 

e. melakukan penyediaan alat dan mesin pertanian; 

f. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran alat dan mesin 

pertanian; 

g. melakukan penjaminan mutu alat dan mesin pertanian; 

h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi 

alat dan mesin pertanian; 

i. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

j. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

k. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

l. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ; 

m. menginventarisasi permasalahan seksi alat dan mesin pertanian serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

n. elaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

o. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban.  

 

9. Bidang  Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 

mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan di bidang produksi 

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berdasarkan kegiatan 

tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih; 

c. pengawasan mutu dan peredaran benih; 

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi; 



 

 

 

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang produksi tanaman 

pangan, hortikultura dan perkebunan; 

f. membagi tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan pedoman kerja  

agar tugas-tugas terbagi habis ; 

g. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

h. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

i. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

j. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ; 

k. menginventarisasi permasalahan bidang produksi tanaman pangan, 

hortikultura dan perkebunan serta mengupayakan alternatif 

pemecahannya ; 

l. mengevaluasi hasil kegiatan bidang produksi tanaman pangan, 

hortikultura dan perkebunan secara keseluruhan; 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

n. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

 

10. Seksi Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan  

mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran  tahunan di seksi budidaya 

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berdasarkan kegiatan 

tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi 

budi daya tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan ; 

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang produksi 

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan 

produksi; 

e. melakukan bimbingan penngkatan mutu dan produksi; 

f. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya bidang tanaman 

pangan, hortikultura dan perkebunan; 



 

 

 

g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian; 

h. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

i. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

j. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

k. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ; 

l. menginventarisasi permasalahan seksi budidaya tanaman pangan, 

hortikultura dan perkebunan serta mengupayakan alternatif 

pemecahannya; 

m. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

o. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban. 

 

 

11. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura 

dan Perkebunan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan di seksi Pengolahan 

dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran; 

c. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan di bidang 

pengolahan hasil dan pemasaran; 

d. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit 

pengolahan hasil; 

e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan 

yang baik (CPPOB) dan pemberian surat ketengan kelayakan 

pengolahan (SKKP/SKP); 

f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar; 

g. melakukan fasilitasi promosi produk bidang produksi tanaman pangan, 

hotikultura dan perkebunan; 

h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan 

dan pemasaran hasil; 



 

 

 

i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan 

dan pemasaran hasil; 

j. melakukan pembinaan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran 

hasil; 

k. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi 

pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan 

perkebunan; 

l. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

m. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

n. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

o. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ; 

p. menginventarisasi permasalahan seksi Pengolahan dan Pemasaran 

Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

q. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

s. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban  

 

 

12. Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan di seksi 

perlindungan tanaman berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan 

data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran; 

c. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan di seksi 

perlindungan tanaman; 

d. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme 

pengganggu tumbuhan (OPT); 

e. melakukan penyiapan bahan pengamatan organisme pengganggu 

tumbuhan (OPT); 



 

 

 

f. melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan 

operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu 

tumbuhan (OPT); 

g. melakukan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 

h. melkukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan organisme 

pengganggu tumbuhan (OPT); 

i. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama 

terpdu; 

j. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim; 

k. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam; 

l. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis; 

m. melakukan laporan stok pestisida; 

n. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian; 

o. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

p. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

q. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

r. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ; 

s. menginventarisasi permasalahan seksi perlindungan tanaman serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

u. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban.  

 

13. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

mempunyai tugas : 

a. Mengumpulkan mengolah menganalisa dan menyajikan data untuk 

bahan  penyusunan program kerja  

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis /kursus tani bagi 

petani/kelompok tani. 

c. Melaksanakan pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

penyuluhan. 

d. Melaksanakan pengumpulkan/rekapitulasi data , pengolahan/analisis 

data dan penyajian data 



 

 

 

e. Memberikan petunjuk bimbingan teknis dan menilai hasil kerja 

bawahan dalam rangka pengembangan karier. 

f. Merencanakan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengembangan dan 

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. 

g. merumuskan rencana kerja dan anggaran tahunan Bidang 

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia berdasarkan 

kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

h. membagi tugas kepada para kepala seksi agar tugas-tugas terbagi habis 

dan berjalan lancar; 

i. merencanakan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengembangan dan 

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; 

j. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

k. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

l. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

m. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ; 

n. menginventarisasi permasalahan Bidang Pengembangan dan 

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia serta mengupayakan alternatif 

pemecahannya ; 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

p. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban 

 

14. Seksi Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas : 

a. merumuskan rencana kegiatan dan anggaran tahunan di seksi 

Ketenagaan Penyuluhan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan 

data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran; 

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di seksi 

Ketenagaan Penyuluhan; 

d. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan 

kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian; 



 

 

 

e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi ketenagaan 

penyuluhan pertanian; 

f. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan 

balai penyuluhan pertanian; 

g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian; 

h. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

i. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

j. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

k. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ; 

l. menginventarisasi permasalahan seksi ketenagaan penyuluhan serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

n. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban. 

 

1. Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan di seksi data dan 

informasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada 

sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. melaksanakan pengumpulan data; 

c. melaksanakan rekaplikasi program interpece ( API )tulasi data; 

d. melaksanakan pengolahan data; 

e. melaksanakan analisis data; 

f. melaksanakan penyajian data; 

g. menyusun data produksi dan produktifitas; 

h. menyusun data luas areal tanam dan luas areal produksi; 

i. menyusun laporan bulanan dan tahunan; 

j. memimpin bawahan dalam penyelenggaraan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

k.  membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja  agar 

tugas-tugas terbagi habis ; 

l. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 



 

 

 

m. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

n. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

o. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ; 

p. menginventarisasi permasalahan seksi data dan informasi serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

r. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban  

 

2. Seksi Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas : 

a. merumuskan rencana kegiatan dan anggaran tahunan di seksi 

Kelembagaan Penyuluhan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan 

data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran; 

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di seksi 

Kelembagaan, penyuluhan; 

d. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan 

kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian; 

e. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan 

kapasitas kelembagaan petani; 

f. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan 

penyuluhan pertanian; 

g. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi 

kelembagaan petani; 

h. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan 

balai penyuluhan pertanian; 

i. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian; 

j. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

k. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

l. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

m. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ; 



 

 

 

n. menginventarisasi permasalahan seksi kelembagaan penyuluhan serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

p. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban.  

 

3. Bidang  Produksi Peternakan mempunyai tugas: 

a. memuskan rencana kerja anggaran tahunan di bidang Produksi 

Peternakan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada 

sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. merumuskan program operasioanl bidang produksi peternakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. melaksanakan pembinaan teknis bidang produksi peternakan; 

d. merumuskan sasaran kegiatan bidang produksi peternakan; 

e. memotivasi peran serta masyarakat dan petani ternak guna mendukung 

kegiatan bidang produksi peternakan; 

f. membagi tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan pedoman kerja  

agar tugas-tugas terbagi habis ; 

g. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

h. memberi petunjuk bimbingan teknis dan menilai hasil kerja bawahan 

dalam rangka pengembangan karier; 

i. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

j. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

k. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ; 

l. menginventarisasi permasalahan bidang Produksi Peternakan serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya ; 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

n. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

4. Seksi Perbibitan dan Budidaya Ternak mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran  tahunan di seksi 

Pembibitan dan Budidaya Ternak berdasarkan kegiatan tahun 



 

 

 

sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. merumuskan program operasional seksi Pembibitan dan Budidaya 

Ternak ; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di seksi Pembibitan dan Budidaya 

Ternak; 

d. memfasilitasi peningkatan produksi ternak dengan cara mengadakan 

bibit ternakyang bermutu, pengadaan semen untuk inseminasi bantuan 

dan penerapan lainnya di bidang pembibitan dan budi daya ternak; 

e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

f. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

g. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ; 

j. menginventarisasi permasalahan seksi pembibitan dan budidaya ternak 

serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

l. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban. 

 

5. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan di seksi pengolahan 

dan pemasaran hasil peternakan berdasarkan kegiatan tahun 

sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di seksi 

pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 

c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit 

pengolahan hasil; 

d. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan 

yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan 

pengolahan (SKKP/SKP); 

e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumrntasian; 



 

 

 

f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugasnya; 

g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

h. menginventarisasi permasalahan seksi pengolahan dan pemasaran 

hasil peternakan serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban  

 

6. Seksi Teknologi Pakan Ternak mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan di seksi teknologi  

pakan ternak berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang 

ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. merumuskan program operasional seksi teknologi pakan ternak; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di seksi teknologi pakan ternak; 

d. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

e. memfasilitasi peningkatan produksi ternak melalui penyediaan pakan 

ternak; 

f. penyebaran teknologi pengolahan pakan ternak; 

g. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

h. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier ; 

i. menginventarisasi permasalahan seksi teknologi pakan ternak serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban.  

 

7. Bidang  Kesehatan Hewan mempunyai tugas: 

a. memuskan rencana kerja anggaran tahunan di bidang kesehatan 

hewan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada 

sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 



 

 

 

b. merumuskan program operasioanl kegiatan bidang kesehatan hewan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di bidang kesehatan hewan; 

d. membagi tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan pedoman kerja  

agar tugas-tugas terbagi habis dan berjalan lancar; 

e. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

g. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

h. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ; 

i. menginventarisasi permasalahan bidang kesehatan hewan serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya ; 

j. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

l. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

8. Seksi Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan 

mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran  tahunan di seksi 

pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. merumuskan program operasional seksi pencegahan, pemberantasan 

dan pengobatan penyakit hewan; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di seksi pencegahan, pemberantasan 

dan pengobatan penyakit hewan; 

d. menginventarisasi permasalahan pencegahan, pemberantasan dan 

pengobatan penyakit hewan; 

e. melaksanakan inventarisasi kegiatan pencegahan, pemberantasan dan 

pengobatan penyakit hewan; 

f. melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit 

hewan; 

g. melaksanakan pemeriksaan penyakit hewan; 



 

 

 

h. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

i. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

j. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

k. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ; 

l. menginventarisasi permasalahan seksi pencegahan, pemberantasan 

dan pengobatan penyakit hewan serta mengupayakan alternatif 

pemecahannya; 

m. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

o. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban. 

 

9. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan di seksi kesehatan 

masyarakat veteriner berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data 

yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di seksi kesehatan 

masyarakat veteriner; 

c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah 

dampak, hygiene dan sanitasi usaha produksi hewan; 

d. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi usaha produk hewan skala 

kecil; 

e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian 

dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan; 

f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan; 

g. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis; 

h. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan 

hewan kurban; 

i. melakukan penyusunan laporan dan pendokumrntasian kegiatan; 

j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugasnya; 

k. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 



 

 

 

l. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

m. menginventarisasi permasalahan seksi kesehatan masyarakat  

veterinern serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

o. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban  

 

10. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan di seksi 

pengamatan penyakit hewan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya 

dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. merumuskan program operasional seksi pengamatan penyakit hewan; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di seksi pengamatan penyakit hewan; 

d. menginventarisasi permasalahan pengamatan penyakit hewan serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

e. melaksanakan inventarisasi penyakit hewan; 

f. melaksanakan pengamatan penyakit hewan; 

g. melaksanakan pemeriksaan penyakit hewan; 

h. menyusun peta penyakit hewan; 

i. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

j. mengoordinir bawahan dalam melaksanakan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

k. memberikan petunjuk bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

l. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier ; 

m. menginventarisasi permasalahan seksi pengamatan penyakit hewan 

serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; dan 

o. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban  
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II. URAIAN TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA MANUSIA 

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

mempunyai tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

kabupaten. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

mempunyai fungsi : 

a. penyusunan kebijakan teknis badan kepegawaian dan pengembangan 

sumber daya manusia; 

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis badan kepegawaian dan 

pengembangan sumber daya manusia; 

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; 

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 

pemerintahan daerah; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

2. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam 

melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan, kearsipan, perencanaan, penyusunan program kerja 

kegiatan operasional,  pengelolaan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, 

verifikasi dan akuntansi keuangan, evaluasi dan pelaporan 

pertanggungjawaban keuangan. 

Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional 

kesekretariatan/ketatausahaan; 

c. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan 

perencanaan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya 

manusia; 

d. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan 

umum dan teknis operasional badan kepegawaian dan pengembangan 

sumber daya manusia; 

e. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas badan 

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; 



 

 

 

f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan kepegawaian dan 

umum, perencanaan dan keuangan; 

g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan 

penyelenggaraan tugas badan kepegawaian dan pengembangan sumber 

daya manusia; 

h. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan 

kesekretariatan/ ketatausahaan serta menyajikan alternatif 

pemecahannya; 

i. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

j. memberikan motivasi dan penilaian dan penilaian kepada bawahan 

guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 

k. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu 

sekretaris badan dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, 

rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan badan kepegawaian dan 

pengembangan sumber daya manusia. 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  melaksanakan fungsi: 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian umum 

dan kepegawaian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data 

yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum 

dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol; 

c. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai 

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan kegiatan administrasi umum berupa penomoran, 

pengarsipan dan pengiriman surat-surat masuk maupun surat-surat 

keluar; 

e. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian berupa pembuatan 

sasaran kinerja pegawai/daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan 

(SKP/DP3), cuti, mempersiapkan usul-usulan kenaikan pangkat, 



 

 

 

kenaikan gaji berkala dan lain-lain yang berhubungan dengan hak-hak 

pegawai; 

f. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi 

kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran  tugas badan 

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; 

g. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk 

optimalisasi  pelaksanaan tugas badan kepegawaian dan 

pengembangan sumber daya manusia; 

h. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk 

kelancaran tugas badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya 

manusia; 

i. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya adminitrasi kepegawaian; 

j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar urut 

kepangkatan (DUK) dan nominatif  untuk tertibnya administrasi 

kepegawaian; 

k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub 

bagian untuk penyatuan pendapat; 

m. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

n. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

o. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

p. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

q. menginventarisasi permasalahan sub bagian umum dan kepegawaian 

serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

r. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok 

membantu Sekretaris dalam melakukan urusan perencanaan, penyusunan 

program kerja kegiatan dan operasional, pengelolaan anggaran, pengelolaan 



 

 

 

perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, evaluasi dan 

pelaporan pertanggungjawaban keuangan badan kepegawaian dan 

pengembangan sumber daya manusia. 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub.bagian 

perencanaan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang 

ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. menyiapkan  bahan materi pelaksanaan musyawarah rencana 

pembangunan (Musrenbang), rencana pembangunan jangka panjang 

daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah 

(RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD); 

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan 

sehingga menjadi informasi untuk perencanaan dan penyusunan 

program kerja; 

d. menyusun program kegiatan dan operasional pada badan kepegawaian 

dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

e. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi 

sebagai bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana 

kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan 

dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA); 

f. mengoordinasikan dan merekaplikasi program interpece ( API ) tulasi 

pengadaan barang dan jasa pada badan kepegawaian dan 

pengembangan sumber daya manusia dalam rangka penyusunan 

rencana umum pengadaan (RUP) barang dan jasa; 

g. mengoordinasikan, merekaplikasi program interpece ( API )tulasi dan 

menyusun revisi rencana strategis (Renstra) dan dokumen pelaksanaan 

anggaran (DPA) SKPD; 

h. melakukan pengelolaan anggaran badan kepegawaian dan 

pengembangan sumber daya manusia; 

i. melakukan pengelolaan perbendaharaan badan kepegawaian dan 

pengembangan sumber daya manusia; 

j. melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan badan kepegawaian dan 

pengembangan sumber daya manusia; 

k. melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan 

badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; 



 

 

 

l. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 

berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 

m. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

n. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

o. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan; 

p. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

q. menginventarisasi permasalahan sub bagian perencanaan dan 

keuangan serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

r. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

5. Bidang Informasi, Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai fungsi : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan bidang informasi, pengadaan dan 

pemberhentian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang 

ada sebagai bahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi; 

c. menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk 

pelaksanaan pengadaan; 

d. menyelenggarakan pengadaan PNS dan PPPK; 

e. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian; 

f. memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian; 

g. memverifikasi database informasi kepegawaian; 

h. mengoordinasikan penyusunan informasi kepegawaian; 

i. memfasilitasi lembaga profesi ASN; 

j. mengevaluasi dan pelaporan  kegiatan pengadaan, pemberhentian dan 

pengelolaan informasi; 

k. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

 



 

 

 

6. Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan sub bidang data dan informasi 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

b. merencanakan pengembangan sistem informasi kepegawaian; 

c. mengelola sistem informasi kepegawaian; 

d. menyusun data kepegawaian; 

e. mengevaluasi sistem informasi kepegawaian; 

f. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban; dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

7. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan sub bidang formasi dan 

pengadaan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada 

sebagai bahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk 

pelaksanaan formasi dan pengadaan; 

c. merencanakan dan melaksanakan formasi dan pengadaan; 

d. menyusun konsep pelaporan pelaksanaan formasi dan pengadaan; 

e. mengevaluasi dan pelaporan formasi dan pengadaan; 

f. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban; dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

8. Sub Bidang Pemberhentian mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan sub bidang pemberhentian 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

b. memproses dokumen pemberhentian; 

c. menyusun konsep pelaporan pelaksanaan pemberhentian; 

d. mengevaluasi dan pelaporan pemberhentian; 

e. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban; dan 



 

 

 

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 

 

 

9. Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi Aparatur 

mempunyai fungsi : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan bidang mutasi, promosi dan 

pengembangan kompetensi aparatur berdasarkan kegiatan tahun 

sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan 

tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. merumuskan kebijakan mutasi,  promosi dan pengembangan 

kompetensi aparatur; 

c. menyelenggarakan proses mutasi,  promosi dan pengembangan 

kompetensi aparatur; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan mutasi,  promosi dan kerjasama 

pelaksanaan seleksi jabatan; 

e. memverifikasi dokumen mutasi dan promosi serta merencanakan 

kebutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi; 

f. memfasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional; 

g. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi, promosi dan 

pengembangan kompetensi; 

h. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

10. Sub Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan sub bidang mutasi dan promosi 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

b. merencanakan dan melaksanakan mutasi, promosi dan pengembangan 

karier; 

c. memverifikasi dokumen mutasi, usulan promosi dan usulan pensiun; 

d. melaksanakan administrasi penempatan dari dan dalam jabatan 

pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan; 

e. menyusun daftar urut kepangkatan; 

f. membuat daftar penjagaan pensiun; 



 

 

 

g. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi, promosi dan 

pengembangan karier; 

h. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

11. Sub Bidang Kepangkatan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan sub bidang kepangkatan 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

b. membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat; 

c. memverifikasi berkas usul kenaikan pangkat; 

d. mengusulkan berkas kenaikan pangkat; 

e. memverifikasi draft keputusan kenaikan pangkat; 

f. memproses kenaikan gaji berkala; 

g. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan kepangkatan; 

h. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban; dan 

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

12. Sub Bidang Pengembangan Aparatur mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan sub bidang pengembangan 

aparatur berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada 

sebagai bahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. menyusun daftar kebutuhan diklat penjenjangan dan diklat teknis 

fungsional; 

c. menginventaris data calon peserta diklat penjenjangan dan diklat teknis 

fungsional; 

d. mengusulkan peserta diklat penjenjangan dan diklat teknis fungsional; 

e. mengusulkan peserta sertifikasi sesuai bidang keahlian; 

f. mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat; 

g. memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan; 

h. melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi; 

i. memverifikasi berkas usulan  kompetensi  teknis, manajerial dan sosial; 

j. membuat konsep pelaksanaan seleksi jabatan; 



 

 

 

k. menganalisis metode yang akan digunakan dalam pengembangan 

kompetensi aparatur; 

l. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan diklat penjenjangan, diklat 

teknis fungsional dan pengembangan kompetensi aparatur. 

m. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

13. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai fungsi : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan bidang penilaian kinerja aparatur 

dan penghargaan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data 

yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. merumuskan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan; 

c. merencanakan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan; 

d. mengoordinir kegiatan penilaian kinerja; 

e. mengevaluasi hasil penilaian kinerja; 

f. memverifikasi usulan pemberian penghargaan; 

g. mengoordinasikan usulan pemberian penghargaan;  

h. mengevaluasi dan pelaporan penilaian kinerja dan penghargaan; 

i. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

14. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub bidang 

penilaian dan evaluasi kinerja aparatur I berdasarkan kegiatan tahun 

sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan 

tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. merencanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja 

aparatur I; 

c. membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja aparatur I; 

d. menganalisis hasil penilaian kinerja apatur I; 

e. mengevaluasi dan pelaporan hasil penilaian kinerja aparatur I; 

f. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban; dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 



 

 

 

15. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II mempunyai 

tugas: 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di sub bidang 

penilaian dan evaluasi kinerja aparatur II berdasarkan kegiatan tahun 

sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan 

tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. merencanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja 

aparatur II; 

c. membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja aparatur II; 

d. menganalisis hasil penilaian kinerja apatur II; 

e. mengevaluasi dan pelaporan hasil penilaian kinerja aparatur II; 

f. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban; dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

 

16. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan  sub bidang disiplin dan 

penghargaan  berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang 

ada sebagai bahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. merencanakan dan melaksanakan pembinaan aparatur; 

c. memverifikasi tingkat kehadiran aparatur; 

d. mengkaji penjatuhan hukuman disiplin aparatur; 

e. menyusun dan memproses usulan pemberian penghargaan; 

f. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan; 

g. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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LAMPIRAN XII :  PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH 

I. STRUKTUR ORGANISASI  BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

STRUKTUR ORGANISASI,  URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAN PENDAPATAN DAERAH 

 

BIDANG PENGELOLAAN PBB-P2 
DAN BPHTB 

SUBBIDANG PENDATAAN PBB-
P2 DAN BPHTB 

SUBBIDANG PENAGIHAN DAN 
PELAPORAN PBB-P2 DAN 

BPHTB 
 

BIDANG PAJAK DAERAH, 
RETRIBUSI DAERAH DAN 
PENDAPATAN LAINNYA 

SUBBIDANG PENDATAAN PAJAK 
DAERAH, RETRIBUSI DAERAH 
DAN PENDAPATAN LAINNYA 

 
 

BIDANG 
PERBENDAHARAAN 

SUBBIDANG 
GAJI DAN DANA TRANSFER 

DAERAH 

SUBBIDANG VERIFIKASI 
PERBENDAHARAAN 

 

BIDANG ANGGARAN 
 

SUBBIDANG ANGGARAN I 
 

SUBBIDANG 
ANGGARAN II 

SUBBIDANG 
ANGGARAN III 

 

SUBBAG UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

SUBBAGIAN KEUANGAN 

SEKRETARIAT 

SUBBAG PERENCANAAN 

BIDANG ASET DAERAH 
 

SUBBIDANG PERENCANAAN 
DAN PENGGUNAAN BARANG 

DAERAH 
 

SUBBIDANG PENATAUSAHAAN 
DAN PENGENDALIAN BARANG 

DAERAH 
 

BIDANG AKUNTANSI 
 

SUBBIDANG AKUNTANSI 
PENDAPATAN DAN 

PENERIMAAN LAINNYA 

SUBBIDANG PELAPORAN 
KEUANGAN DAERAH 

 

SUBBIDANG PENGOLAHAN 
DATA PBB-P2 DAN BPHTB 

 

SUBBIDANG PENGOLAHAN 
DATA PAJAK DAERAH, 

RETRIBUSI DAERAH DAN 
PENDAPATAN LAINNYA 

 
 SUBBIDANG PENAGIHAN DAN 

PELAPORAN PAJAK DAERAH, 
RETRIBUSI DAERAH DAN 
PENDAPATAN LAINNYA 

 
 

SUBBIDANG BELANJA NON 
GAJI 

 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH 

SUBBIDANG PEMANFAATAN 
DAN PENGHAPUSAN BARANG 

DAERAH 
 

SUBBIDANG AKUNTANSI 
BELANJA DAN PENGELUARAN 

LAINNYA 
 



 

   

II. URAIAN TUGAS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 

PENDAPATAN DAERAH 

 

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai 

tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Pendapatan Daerah berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya 

dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

b. membagi tugas kepada Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Sub 

Bagian dan Kepala Sub Bidang agar tugas-tugas terbagi habis dan 

berjalan lancar; 

c. merumuskan kebijakan perencanaan, pengembangan dan 

pengelolaan pendapatan daerah; 

d. merumuskan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan 

keberatan; 

e. perumusan kebijakan dan prosedur penyusunan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

f. merumuskan kebijakan dibidang penerimaan dan pengeluaran kas; 

g. merumuskan prosedur penatausahaan keuangan daerah; 

h. merumuskan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis 

penatausahaan keuangan daerah; 

i. merumuskan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah; 

j. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-udangan; 

k. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

l. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

m. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

n. menginventarisasi permasalahan Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

o. mengevaluasi hasil kegiatan secara keseluruhan; 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah 

atasan; 

q. memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang 

tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan 

r. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban. 

 

2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan kesekretariatan Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan 

kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

b. merumuskan program operasional kesekretariatan; 

c. merumuskan sasaran kegiatan kesekretariatan; 



 

   

d. menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, dan 

keuangan; 

e. melaksanakan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan 

kapasitas sumber daya aparatur, Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah; 

f. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah pada tingkat 

pengguna; 

g. memimpin para Kepala Sub Bagian agar dapat menyelenggarakan 

tugas masing-masing sesuai dengan rencana kerja yang telah 

ditetapkan; 

h. membagi tugas kepada Kepala Sub Bagian agar tugas-tugas terbagi 

habis dan berjalan lancar; 

i. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

j. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

k. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

l. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

m. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap 

keseluruhan kegiatan kesekretariatan Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Pendapatan Daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

n. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah 

atasan; 

p. memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas 

keseretariatan; dan 

q. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban. 

 

 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya 

dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan 

tahunan sesuai peraturan perundang-undangan; 

b. melaksanakan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. merumuskan sasaran kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

d. melaksanakan kegiatan adminitrasi umum berupa penomoran, 

pendistribusian, pengarsipan dan pengiriman surat masuk maupun 

surat keluar; 

e. melaksanakan kegiatan adminitrasi kepegawaian berupa pembuatan 

DUK, DP3, cuti, mempersiapkan usulan kenaikan pangkat, kenaikan 

gaji berkala dan lain-lain yang berhubungan dengan hak-hak 

pegawai; 

f. melaksanakan kegiatan administrasi barang-barang daerah, 

inventaris dan pembuatan laporan aset; 

g. membuat rencana kebutuhan barang; 



 

   

h. memimpin bawahan dalam penyelenggaraan tugas agar tugas 

berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

i. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

j. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

k. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

l. menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

m. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; 

o. memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

p. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggung jawaban. 

 

4. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :  

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di Sub Bagian 

Perencanaan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang 

ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

b. melaksanakan kegiatan di Sub Bagian Perencanaan; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di Sub Bagian Perencanaan; 

d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data 

kegiatan sehingga menjadi informasi untuk perencanaan dan 

penyusunan program kerja, menyusun program kegiatan dan 

operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

e. penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), 

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) induk dan Perubahan; 

f. menyusun laporan Capaian Indikator Kinerja (CIK) dan 

melaksanakan kegiatan pengendalian belanja langsung dan belanja 

tidak langsung, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP); laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); 

g. menyediakan dan menyampaikan informasi Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pendapatan Daerah; 

h. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

i. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

j. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

k. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

l. menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Penyusunan Program, 

serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

m. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; 



 

   

o. memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas Sub 

Bagian Penyusunan Program; dan 

p. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

 

5. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan di Sub Bagian 

Keuangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang 

ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

b. melaksanakan kegiatan di Sub Bagian Keuangan; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di Sub Bagian Keuangan; 

d. mengkoordinir dan memastikan pembayaran gaji dan tunjangan 

serta penghasilan lainnya bagi pegawai sesuai haknya berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. mengkoordinir pencairan Uang Persediaan (UP) dan mengawasi 

pengelolaan Uang Persediaan (UP) serta mengawasi penyetoran  sisa 

Uang Persediaan (UP), mencermati pengajuan Tambahan Uang (TU) 

dan mengkoordinir pencairan Tambahan Uang (TU) serta 

mengevaluasi pertanggungjawaban penggunaan Tambahan Uang 

(TU), mengkoordinir dan mengendalikan proses pembayaran  atas 

pengadaan/pembelian barang dan jasa di Organisasi Perangkat 

Daerah. 

f. mencermati pemotongan pajak terhadap pengeluaran Organisasi 

Perangkat Daerah oleh Bendahara agar sesuai dengan  ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

g. mengkoordinir dan mengupayakan kelancaran pelayanan 

penerimaan, mengkoordinir proses pencatatan dan pembuatan 

dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh peraturan perundang-

undangan terkait penerimaan maupun pengeluaran Organisasi 

Perangkat Daerah; 

h. menjalankan sistem dan prosedur pengeluaran dan penerimaan 

Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, mengkoordinir pembuatan dan penyampaian 

laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 

Organisasi Perangkat Daerah, mengkoordinir, mendampingi dan 

mengupayakan proses pemeriksaan keuangan, dan menyiapkan dan 

memenuhi permintaan atas data keuangan dari pihak lain sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

i. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

j. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

k. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

l. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

m. menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Keuangan, serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

n. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;  



 

   

p. memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas Sub 

Bagian Keuangan; dan 

q. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

 

2. Bidang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan  (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB), mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan tahunan di Bidang Pengelolaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  (PBB-P2) dan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan 

kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan 

untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

b. Merumuskan program operasional di Bidang Pengelolaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  (PBB-P2) dan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

c. Merumuskan sasaran kegiatan di Bidang Pengelolaan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  (PBB-P2) dan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

d. Mengkoordinasikan, merumuskan rencana strategis dan program 

kerja Pendataan, Pengolahan Data,  Penagihan dan Pelaporan 

Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan  (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

e. Mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan dan pedoman teknis 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Badan di Bidang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan  (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

f. Mengkoordinasikan, mengendalikan, monitoring dan mengevaluasi 

pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Pengelolaan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  (PBB-P2) dan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

g. Melaksanakan validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB); 

h. Membagi tugas kepada para kepala Sub Bidang sesuai dengan 

pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis; 

i. Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

j. Mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

k. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

l. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

m. Menginventarisasi permasalahan Bidang Pengelolaan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  (PBB-P2) dan Bea 



 

   

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

n. Mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; 

p. Memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas 

Bidang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan  (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB); dan 

q. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

3. Sub Bidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB), mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan tahunan di Sub Bidang Pendataan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada 

sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

b. Merumuskan program operasional di Sub Bidang Pendataan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

c. Merumuskan sasaran kegiatan di Sub Bidang Pendataan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

d. Melaksanakan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

e. Melaksanakan penelitian dan perhitungan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

f. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran 

Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan Lembar Surat 

Pemberitahuan Obyek Pajak ( LSPOP)  Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah di isi oleh wajib 

pajak; 

g. Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); 

h. Melaksanakan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai dasar penetapan Nilai Jual Obyek 

Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) (NJOP PBB-P2); 

i. Melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi pajak 

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); 

j. Membagi tugas kepada para bawahan sesuai dengan pedoman 

kerja agar tugas-tugas terbagi habis; 

k. Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 



 

   

l. Mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

m. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

n. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

o. Menginventarisasi permasalahan Sub Bidang Pendataan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

p. Mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; 

r. Memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas 

Sub Bidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB); dan 

s. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

  

4. Sub Bidang Pengolahan Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB)  mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan tahunan di Sub Bidang Pengolahan 

Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada 

sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

b. Merumuskan program operasional di Sub Bidang Pengolahan Data 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

c. Merumuskan sasaran kegiatan di Sub Bidang Pengolahan Data 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

d. Mengolah data formulir pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

e. Melakukan entry data hasil pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); 

f. Melakukan perubahan peta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2); 

g. Mengolah data penelitian dan perhitungan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

h. Melaksanakan penghimpunan dan pemeliharaan basis data Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

i. Melaksanakan pengolahan data dan perhitungan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)  sebagai dasar 

penetapan Nilai Jual Obyek Pajak- Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan  (NJOP PBB-P2); 



 

   

j. Menerbitkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak 

Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(SPPT PBB-P2);  

k. Mengevaluasi kegiatan pengolahan data Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara keseluruhan; 

l. Membagi tugas kepada para kepala bawahan sesuai dengan 

pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis; 

m. Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

n. Mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

o. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

p. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

q. Menginventarisasi permasalahan Sub Bidang Pengolahan Data 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

r. Mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; 

t. Memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas 

Sub Bidang Pengolahan Data Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan 

u. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

5. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan tahunan di Sub Bidang Penagihan 

dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB), berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan 

data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan 

tahunan sesuai peraturan perundang-undangan; 

b. Merumuskan program operasional di Sub Bidang Penagihan dan 

Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB); 

c. Merumuskan sasaran kegiatan di Sub Penagihan dan Pelaporan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

d. Menghimpun Laporan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dan 

menerbitkan sanksi denda terhadap keterlambatan penyampaian 

Laporan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT); 

e. Melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) yang telah melampaui waktu tempo; 



 

   

f. Mendokumentasikan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB);  

g. Menerima dan memproses pengajuan keberatan dan permohonan 

keringanan atas penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB); 

h. Menyiapkan dan mendistribusikan surat dokumen yang 

berhubungan dengan penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB); 

i. Melakukan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB); 

a. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja 

agar tugas-tugas terbagi habis; 

b. Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

c. Mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

e. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

f. Menginventarisasi permasalahan Sub Penagihan dan Pelaporan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

g. Mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; 

i. Memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas 

Sub Penagihan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan 

j. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

 

6. Bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya, 

mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan tahunan Bidang Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya berdasarkan kegiatan 

tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

b. Merumuskan program operasional Bidang Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah dan Pendapatan Lainnya; 

c. Merumuskan sasaran kegiatan bidang pajak daerah, retribusi 

daerah dan pendapatan lainnya; 

d. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan 

pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

e. Perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah, retribusi 

daerah dan pendapatan lainnya; 



 

   

f. Merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak 

daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

g. Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait 

dengan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

h. Merumuskan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan 

pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

i. Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan 

informasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya 

kepada masyarakat; 

j. Merumuskan kebijakan pelayanan pajak daerah, retribusi daerah 

dan pendapatan lainnya yang berbasis teknologi informasi; 

k. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan 

kebijakan pendapatan daerah; 

l. Melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak 

daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

m. Menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah, retribusi daerah 

dan pendapatan lainnya baik internal maupun eksternal; 

n. Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan lainnya; 

o. Melaksanakan pembinaan dan pengawasa pajak daerah, retribusi 

daerah dan pendapatan lainnya skala kabupaten; 

p. Memimpin para Kepala Sub Bidang agar dapat menyelenggarakan 

tugas masing-masing sesuai dengan rencana kerja yang telah 

ditetapkan; 

q. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bidang agar tugas-tugas terbagi 

habis dan berjalan lancar; 

r. Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

s. Mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

t. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

u. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan 

karier; 

v. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap 

keseluruhan kegiatan Bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan 

Pendapatan Lainnya  agar sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

w. Mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

x. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah 

atasan; 

y. Memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas 

Bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya ; 

dan 

z. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban. 

 

 

 



 

   

7. Sub bidang pendataan pajak daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan lainnya mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan tahunan Sub bidang pendaftaran, 

pendataan dan penilaian pajak daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan lainnya berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan 

data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

b. Merumuskan program operasional Sub bidang pendaftaran, 

pendataan dan penilaian pajak daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan lainnya; 

c. Merumuskan sasaran kegiatan Sub bidang pendaftaran, 

pendataan dan penilaian pajak daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan lainnya; 

d. Mencatat dan menghimpun data objek atau potensi pajak daerah, 

retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

e. Memperbaiki data potensi pajak daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan lainnya; 

f. Melaksanakan pelayanan pendaftaran dan penilaian pajak daerah, 

retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

g. Menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek 

dan subjek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan 

lainnya; 

h. Menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup 

Sub bidang pendaftaran, pendataan dan penilaian pajak daerah, 

retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

i. Menyiapkan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, 

Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati tentang pajak daerah, 

retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

j. Menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta 

teknis pemungutan dan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah 

dan pendapatan lainnya; 

k. Membuat surat teguran bagi wajib pajak daerah, retribusi daerah 

dan pendapatan lainnya yang belum melapor; 

l. Melaksanakan pelayanan pajak daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan lainnya yang berbasis teknologi informasi; 

m. Memimpin bawahan agar dapat menyelenggarakan tugas masing-

masing sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

n. Membagi tugas kepada bawahan agar tugas-tugas terbagi habis 

dan berjalan lancar; 

o. Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

p. Mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

q. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

r. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan 

karier; 

s. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap 

keseluruhan kegiatan Sub bidang pendaftaran, pendataan dan 



 

   

penilaian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya 

agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

t. Mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah 

atasan; 

v. Memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas 

Sub bidang pendaftaran, pendataan dan penilaian pajak daerah, 

retribusi daerah dan pendapatan lainnya; dan 

w. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban. 

 

 

 

8. Sub bidang pengolahan data pajak daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan lainnya mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan tahunan Sub bidang pengolahan data 

pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada 

sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 

b. Merumuskan program operasional Sub bidang pengolahan data 

pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

c. Merumuskan sasaran kegiatan Sub bidang pengolahan data pajak 

daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

d. Menetapkan besarnya jumlah pajak daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan lainnya yang harus dibayar oleh wajib pajak dan wajib 

retribusi dalam masa pajak tersebut; 

e. Menghitung, menerbitkan dan menyampaikan surat ketetapan 

berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan 

Retribusi Daerah (SKRD) yang menentukan besarnya jumlah pokok 

pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

f. Memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; 

g. Memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

h. Memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan; 

i. Menghimpun dan membuat usulan penetapan target penerimaan 

pendapatan daerah; 

j. Menghitung, menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Retribusi 

Daerah Kurang Bayar (SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih 

Bayar (SKRDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang 

Bayar Tambahan (SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil 

(SKPDN), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil (SKRDN); 

k. Menghitung bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta 

menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) bagi hasil pajak daerah 

dan retribusi daerah kepada desa. 

l. Memimpin bawahan agar dapat menyelenggarakan tugas masing-

masing sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; 



 

   

m. Membagi tugas kepada bawahan agar tugas-tugas terbagi habis 

dan berjalan lancar; 

n. Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

o. Mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

p. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

q. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan 

karier; 

r. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap 

keseluruhan kegiatan Sub bidang pengolahan data pajak daerah, 

retribusi daerah dan pendapatan lainnya agar sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 

s. Mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah 

atasan; 

u. Memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas 

Sub bidang pengolahan data pajak daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan lainnya; dan 

v. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban. 

 

9. Sub bidang penagihan dan pelaporan pajak daerah, retribusi 

daerah dan pendapatan lainnya mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan tahunan Sub bidang penagihan dan 

pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada 

sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 

b. Merumuskan program operasional Sub bidang penagihan dan 

pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

c. Merumuskan sasaran kegiatan Sub bidang penagihan dan 

pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

d. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang menentukan 

besarnya jumlah pokok pajak daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan lainnya yang terutang dan dipergunakan untuk 

melakukan tagihan pokok pajak dan atau sanksi administrasi 

berupa bunga maupun denda; 

e. Menghimpun dan melaporan data realisasi penerimaan Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya; 

f. Menghimpun dan melaporkan data penghitungan piutang pajak 

daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

g. Melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak 

daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

h. Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah, retribusi daerah dan 

pendapatan lainnya; 

i. Memimpin bawahan agar dapat menyelenggarakan tugas masing-

masing sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; 



 

   

j. Membagi tugas kepada bawahan agar tugas-tugas terbagi habis 

dan berjalan lancar; 

k. Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

l. Mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

m. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

n. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan 

karier; 

o. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap 

keseluruhan kegiatan Sub bidang penagihan dan pelaporan pajak 

daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya agar sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

p. Mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah 

atasan; 

r. Memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas 

keseretariatan; dan 

s. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban. 

 

 

6. Bidang Anggaran mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di Bidang Anggaran 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

b. merumuskan program operasional di Bidang Anggaran; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di Bidang Anggaran; 

d. merumuskan prosedur penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

e. menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); 

f. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran; 

g. mengendalikan penyusunan anggaran; 

h. membagi tugas kepada Kepala Sub Bidang sesuai dengan pedoman 

kerja agar tugas-tugas terbagi habis; 

i. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

j. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

k. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

l. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

m. menginventarisasi permasalahan Bidang Anggaran serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

n. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 



 

   

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; 

p. memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas 

Bidang Anggaran; dan 

q. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

 

7. Sub Bidang Anggaran I mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di Sub Bidang Anggaran I 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

b. melaksanakan kegiatan di Sub Bidang Anggaran I; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di Sub Bidang Anggaran I; 

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran 

daerah pada Dinas Daerah;  

e. menyiapkan bahan penyusunan rancangan pendapatan dan belanja 

daerah pada Dinas Daerah; 

f. melaksanakan verifikasi Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja 

Perubahan Anggaran-Organisasi Perangkat Daerah dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran- 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Daerah; 

g. menyiapkan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran - Organisasi Perangkat 

Daerah pada Dinas Daerah; 

h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

i. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

j. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

k. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

l. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

m. menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang Anggaran I serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

n. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;  

p. memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas Sub 

Bidang Anggaran I; dan 

q. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

 

16. Sub Bidang Anggaran II mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di Sub Bidang Anggaran II 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

b. melaksanakan kegiatan di Sub Bidang Anggaran II; 



 

   

c. merumuskan sasaran kegiatan di Sub Bidang Anggaran II; 

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran 

daerah pada Inspektorat, Badan, dan Rumah Sakit Umum Daerah; 

e. menyiapkan bahan penyusunan rancangan pendapatan dan belanja 

daerah pada Inspektorat, Badan, dan Rumah Sakit Umum Daerah; 

f. melaksanakan verifikasi Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja 

Perubahan Anggaran-Organisasi Perangkat Daerah dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran /Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran 

pada Inspektorat, Badan, dan Rumah Sakit Umum Daerah; 

g. menyiapkan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran - Organisasi Perangkat 

Daerah pada Inspektorat, Badan, dan Rumah Sakit Umum Daerah; 

h. menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pembiayaan Daerah; 

i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

j. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

k. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

l. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

m. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

n. menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang Anggaran II; 

o. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;  

q. memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas Sub 

Bidang Anggaran II; dan 

r. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

 

17. Sub Bidang Anggaran III mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di Sub Bidang Anggaran III 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

b. melaksanakan kegiatan di Sub Bidang Anggaran III; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di Sub Bidang Anggaran III; 

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran 

daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;  

e. menyiapkan bahan penyusunan rancangan pendapatan dan belanja 

daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan; 

f. melaksanakan verifikasi Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja 

Perubahan Anggaran-Organisasi Perangkat Daerah dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran /Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran 

pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan; 



 

   

g. menyiapkan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran - Organisasi Perangkat 

Daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan; 

h. menyiapkan bahan penyusunan Standar Satuan Harga dan Analisis 

Satuan Belanja Daerah; 

i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

j. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

k. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

l. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

m. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

n. menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang Anggaran III serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

o. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;  

q. memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas Sub 

Bidang Anggaran III; dan 

r. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

 

18. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di Bidang Perbendaharaan 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

b. merumuskan program operasional di Bidang Perbendaharaan; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di Bidang Perbendaharaan; 

d. merumuskan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan 

pengeluaran kas; 

e. melaksanakan pembukuan dan administrasi penerimaan dan 

pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas; 

f. melaksanakan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan 

pembayaran atas beban rekening kas umum daerah; 

g. menyusun petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan 

yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas; 

h. membagi tugas kepada para Kepala Sub Bidang sesuai dengan 

pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis; 

i. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

j. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

k. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

l. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 



 

   

m. menginventarisasi permasalahan Bidang Perbendaharaan serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

n. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;  

p. memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas 

Bidang Perbendaharaan; dan 

q. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

 

 

 

19. Sub Bidang Gaji dan Dana Tranfer Daerah mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di Sub Bidang Gaji dan Dana 

Tranfer berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada 

sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

b. melaksanakan kegiatan di Sub Bidang Gaji dan Dana Tranfer; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di Sub Bidang Gaji dan Dana Tranfer; 

d. meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan 

penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas 

umum daerah; 

e. menyusun anggaran kas; 

f. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian 

pelaksanaan anggaran kas; 

g. meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas 

pengesahan SPJ Gaji; 

h. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan 

Pungutan Fihak Ketiga;  

i. meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan Surat Keterangan 

Pemberhentian Pembayaran; 

j. melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan 

pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas dalam 

bentuk buku kas; 

k. memeriksa, menganalisis dan mengevaluasi pertanggungjawaban 

pendapatan/penerimaan kas; 

l. menyusun dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran 

kas; 

m. melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi 

terkait dalam rangka penyusunan posisi kas; 

n. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah 

melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah; 

o. menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik; 

p. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

q. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

r. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 



 

   

s. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

t. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

u. menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang Gaji dan Dana 

Tranfer serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

v. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan; 

x. memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas Sub 

Bidang Gaji dan Dana Tranfer; dan 

y. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

 

20. Sub Bidang Belanja Non Gaji mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di Sub Bidang Belanja Non 

Gaji berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada 

sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

b. melaksanakan kegiatan di Sub Bidang Belanja Non Gaji; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di Sub Bidang Belanja Non Gaji; 

d. melaksanakan register atas Surat Perintah Membayar (SPM) dan 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja organisasi perangkat 

daerah; 

e. melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti 

dokumen SPM; 

f. melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D; 

g. meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas 

pengesahan SPJ Non Gaji; 

h. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D 

dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas; 

i. menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas 

berdasarkan SP2D; 

j. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta 

melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap Organisasi 

Perangkat Daerah; 

k. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

l. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

m. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

n. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

sesuai peraturan perundang-undangan; 

o. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

p. menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang Belanja Non Gaji 

serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

q. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;  

s. memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas Sub 

Bidang Belanja Non Gaji; dan 



 

   

t. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

 

21. Sub Bidang Verifikasi Perbendaharaan mempunyai tugas:  

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di Sub Bidang Verifikasi 

Perbendaharaan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data 

yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan 

sesuai peraturan perundang-undangan; 

b. melaksanakan kegiatan di Sub Bidang Verifikasi Perbendaharaan; 

c. merumuskan sasaran Kegiatan di Sub Bidang Verifikasi 

Perbendaharaan; 

d. menerima, memeriksa dan meneliti surat pertanggungjawaban (SPJ) 

fungsional dari bendahara pengeluaran seluruh organisasi perangkat 

daerah; 

e. merekap dan mencatat surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional 

dan membuat bukti rekonsiliasi surat pertanggungjawaban (SPJ) 

fungsional dari bendahara pengeluaran seluruh organisasi perangkat 

daerah; 

f. menerima dan memeriksa SPJ fungsional dari bendahara 

Pengeluaran seluruh organisasi perangkat daerah; 

g. merekap SPJ Fungsional penerimaan dari seluruh organisasi 

perangkat daerah; 

h. memberikan pembinaan teknis kepada bendahara penerimaan dan 

pengeluaran; 

i. menyusun petunjuk teknis penatausahaan Surat Pengesahan 

Belanja Daerah (SPBD); 

j. menyusun Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati terkait 

dengan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

k. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

l. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

m. mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

n. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

o. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

p. menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang Verifikasi 

Perbendaharaan serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

q. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;  

s. memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas Sub 

Bidang Verifikasi Perbendaharaan; dan 

t. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

22. Bidang Akuntasi mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di Bidang Akuntansi 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 



 

   

bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

b. merumuskan program operasional di Bidang Akuntansi; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di Bidang Akuntansi; 

d. merumuskan pencatatan akuntansi transaksi keuangan secara 

manual maupun lelalui program aplikasi secara kronologis; 

e. merumuskan bahan pelaporan dan informasi keuangan daerah; 

f. merumuskan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

g. merumuskan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

h. merumuskan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah; 

i. merumuskan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis pelaksanaan akuntansi Pemerintah Daerah; 

j. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penatausahaan dan 

pengelolaan piutang dan utang daerah; 

k. melakukan koordinasi dan pembinaan teknis kepada instansi terkait 

dalam rangka pelaksanaan akuntansi Pemerintah Daerah; 

l. membagi tugas kepada para Kepala Sub Bidang sesuai dengan 

pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis; 

m. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

n. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

o. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

p. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

q. menginventarisasi permasalahan di Bidang Akuntansi serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

r. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;  

t. memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas  

Bidang Akuntansi; dan 

u. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

 

23. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Penerimaan Lainnya 

mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di Sub Bidang Akuntansi 

Pendapatan dan Penerimaan Lainnya berdasarkan kegiatan tahun 

sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan; 

b. melaksanakan kegiatan di Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan 

Penerimaan Lainnya; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di Sub Bidang Akuntansi Pendapatan 

dan Penerimaan Lainnya; 



 

   

d. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 

pelaksanaan akuntansi pendapatan dan penerimaan lainnya; 

e. melaksanakan pembukuan dan pencatatan akuntansi transaksi 

dan/atau kejadian keuangan daerah yang berkenaan dengan 

pendapatan dan penerimaan lainnya secara manual maupun melalui 

program aplikasi; 

f. mengumpulkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi pendapatan 

dan penerimaan lainnya dengan instansi terkait, Pemerintah Provinsi 

maupun Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan laporan 

keuangan Pemerintah Daerah; 

g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka realisasi 

pendapatan dan penerimaan lainnya untuk penyusunan laporan 

keuangan Pemerintah Daerah; 

h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penatausahaan dan 

pengelolaan piutang daerah; 

i. menyiapkan dan menyusun bahan pelaporan dan informasi 

keuangan daerah terkait pendapatan dan penerimaan lainnya secara 

bulanan, triwulan, semesteran, tahunan maupun laporan 

konsolidasi. 

j. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi atas 

pos-pos pada neraca dengan instansi terkait dalam rangka 

penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah; 

k. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

l. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

m. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

n. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

o. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

p. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

q. menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang Akuntansi 

Pendapatan dan Penerimaan Lainnya serta mengupayakan alternatif 

pemecahannya; 

r. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;  

t. memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas Sub 

Bidang Akuntansi Pendapatan dan Penerimaan Lainnya; dan 

u. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

24. Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Pengeluaran Lainnya 

mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di sub bidang akuntansi 

belanja dan pengeluaran lainnya berdasarkan kegiatan tahun 

sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan; 



 

   

b. melaksanakan kegiatan di sub bidang akuntansi belanja dan 

pengeluaran lainnya; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di sub bidang akuntansi belanja dan 

pengeluaran lainnya; 

d. menyusun rancangan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 

pelaksanaan akuntansi belanja dan pengeluaran lainnya; 

e. melaksanakan pembukuan dan pencatatan akuntansi transaksi 

dan/atau kejadian keuangan daerah yang berkenaan dengan belanja 

dan pengeluaran lainnya secara manual maupun program aplikasi; 

f. mengumpulkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi belanja dan 

pengeluaran lainnya dengan instansi terkait pemerintah provinsi 

maupun pemerintah pusat dalam rangka penyusunan laporan 

keuangan pemerintah daerah; 

g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka realisasi 

belanja dan pengeluaran lainnya untuk penyusunan laporan 

keuangan pemerintah daerah; 

h. menyiapkan dan menyusun bahan pelaporan dan informasi 

keuangan daerah terkait belanja dan pengeluran lainnya secara 

bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, maupun laporan 

konsolidasi; 

i. menyiapkan dan menyusun pelaporan dan informasi keuangan 

daerah terkait realisasi APBD untuk bulanan, triwulanan, 

semesteran dan tahunan; 

j. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penatausahaan atas 

pengelolaan utang daerah; 

k. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi atas 

pos-pos laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo 

anggaran lebih (LPSAL), laporan operasional (LO), dan laporan 

perubahan ekuitas (LPE) dengan instansi terkait dalam rangka 

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah; 

l. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah dan 

rancangan peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

m. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

n. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

o. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

p. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

q. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

r. menginventarisasi permasalahan di sub bidang akuntansi belanja 

dan pengeluaran lainnya serta mengupayakan alternatif 

pemecahannya; 

s. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;  

u. memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas sub 

bidang akuntansi belanja dan pengeluaran lainnya; dan 



 

   

v. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

 

 

25. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di sub bidang pelaporan 

keuangan daerah berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data 

yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan 

sesuai peraturan perundang-undangan; 

b. melaksanakan kegiatan di sub bidang pelaporan keuangan daerah; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di sub bidang pelaporan keuangan 

daerah; 

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi dan sistem 

akuntansi pemerintah daerah; 

e. menyiapkan bahan dan melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data 

antara kas daerah dengan realisasi anggaran pendapatan dan 

belanja daerah secara periodik; 

f. menyusun pelaporan dan informasi keuangan daerah terkait 

realisasi APBD untuk bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan 

maupun laporan konsultasi; 

g. menyusun pelaporan dan informasi keuangan daerah terkait 

realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk periode 

bulanan, triwulan, semester, tahunan maupun laporan konsolidasi; 

h. melaksanakan pengumpulan data, menganalisis dan menyusun 

laporan semesteran dan prognosis anggaran pendapatan dan belanja 

daerah; 

i. melaksanakan pengumpulan data, menganalisis dan menyusun 

laporan keuangan pemerintah daerah secara konsolidasi; 

j. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi atas 

pos-pos arus kas catatan atas laporan keuangan (CALK), laporan 

badan usaha milik daerah (BUMD), dan laporan lain dengan instansi 

terkait dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah 

daerah; 

k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian permasalahan 

Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang Milik Daerah; 

l. melaksanakan pengumpulan data, menganalisis dan menyusun 

rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala 

daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah; 

m. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

n. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

o. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

p. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

q. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 



 

   

r. menginventarisasi permasalahan di sub bidang pelaporan keuangan 

daerah serta mengupayakan alternatif pemecahannya; 

s. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;  

u. memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas sub 

bidang pelaporan keuangan daerah; dan 

v. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

 

 

26. Bidang Aset Daerah mempunyai tugas:  

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang aset daerah 

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai 

bahan untuk melaksanakan kegiatan tahunan sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

b. merumuskan program operasional di bidang aset daerah; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di bidang aset daerah; 

d. menyusun rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik 

daerah; 

e. menyelenggarakan penatausahaan dan penghapusan barang milik 

daerah; 

f. menyelenggarakan pemaanfatan, pemindah tangan, pengamanan 

dan pengendalian barang milik daerah; 

g. membagi tugas kepada para kepala sub bidang sesuai dengan 

pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis; 

h. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

i. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

j. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

k. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

l. menginventarisasi permasalahan bidang aset daerah serta 

mengupayakan alternatif pemecahannya; 

m. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;  

o. memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas 

bidang aset daerah; dan 

p. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

27. Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Barang Daerah 

mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di sub bidang perencanaan 

dan penggunaan barang daerah berdasarkan kegiatan tahun 

sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan; 

b. melaksanakan kegiatan di sub bidang perencanaan dan penggunaan 

barang daerah; 



 

   

c. merumuskan sasaran kegiatan di sub bidang perencanaan dan 

penggunaan barang daerah; 

d. memfasilitasi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran 

barang daerah; 

e. menyusun standar sarana dan prasarana barang daerah; 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan status penggunaan 

barang daerah; 

g. menyusun daftar kebutuhan barang milik daerah (DKBMD) 

selanjutnya ditetapkan dengan keputusan pengelola; 

h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

i. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

j. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

k. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

l. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

m. menginventarisasi permasalahan sub bidang perencanaan dan 

penggunaan barang daerah serta mengupayakan alternatif 

pemecahannya; 

n. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;  

p. memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas  sub 

bidang perencanaan dan penggunaan barang daerah; dan 

q. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

 

28. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Daerah 

mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di Sub Bidang Pemanfaatan 

dan Penghapusan Barang Daerah berdasarkan kegiatan tahun 

sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan; 

b. melaksanakan kegiatan di Sub Bidang Pemanfaatan dan 

Penghapusan Barang Daerah; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di Sub Bidang Pemanfaatan dan 

Penghapusan Barang Daerah; 

d. melaksanakan kegiatan penilaian barang milik daerah; 

e. melaksanakan kegiatan pemanfaatan Barang Milik Daerah; 

f. melaksanakan kegiatan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik 

Daerah; 

g. melaksanakan kegiatan pemindahtanganan, pemusnahan dan 

penghapusan Barang Milik Daerah; 

h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

i. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 



 

   

j. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

k. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

l. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

m. menginventarisasi permasalahan Sub Bidang Pemanfaatan dan 

Penghapusan Barang Daerah serta mengupayakan alternatif 

pemecahannya; 

n. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;  

p. memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas  Sub 

Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Daerah; dan 

q. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 

 

 

29. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Barang Daerah 

mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di Sub Bidang Penatausahaan 

dan Pengendalian Barang Daerah berdasarkan kegiatan tahun 

sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan; 

b. melaksanakan kegiatan di Sub Bidang Penatausahaan dan 

Pengendalian Barang Daerah; 

c. merumuskan sasaran kegiatan di Sub Bidang Penatausahaan dan 

Pengendalian Barang Daerah; 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian 

Barang Milik Daerah, menyusun laporan persediaan, Daftar Aset 

Tetap (DAT), Daftar Aset Lainnya (DAL); 

e. menyusun Buku daftar aset extracomptabel (aset minimal kaplikasi 

program interpece ( API )talisasi), menyusun Buku Induk Inventaris 

(BII); 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan pembuatan Kartu Induk Barang 

(KIB) di Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

g. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, sensus dan 

pembukuan barang milik daerah; 

h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar 

tugas-tugas terbagi habis; 

i. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugas agar berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

j. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin 

hubungan kerja yang harmonis; 

k. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

l. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

m. menginventarisasi permasalahan di Sub Bidang Penatausahaan dan 

Pengendalian Barang Daerah serta mengupayakan alternatif 

pemecahannya; 

n. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan; 



 

   

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;  

p. memberikan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas Sub 

Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Barang Daerah; dan 

q. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban. 
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II. URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN 
 

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas 

pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah 

fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan 

pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. 

 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Penelitian dan 
Pengembangan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian 
dan pengembangan;  

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan 

penelitian dan pengembangan;  
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;  
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah bidang perencanaan dan penelitian dan 
pengembangan; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
 

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas : 

a. memimpin penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan berdasarkan peraturan 

perundangundangan, standar operasional dan prosedur (SOP) dan 

jadwal kegiatan agar tugas dan fungsi berjalan baik; 

b. memimpin dan mengarahkan penyusunan perencanaan 

pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundangundangan 

dan standar operasional dan prosedur (SOP) agar penyelesaian 

dokumen rencana pembangunan tepat waktu dan memiliki kualitas 

yang baik; 

c. memimpin dan mengarahkan pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan rencana pembangunan daerah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan standar operasional dan prosedur (SOP) 

agar rencana pembangunan terlaksana dengan baik; 

d. memimpin dan mengarahkan pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan dalam mendukung pelaksanaan perencanaan 

pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundangundangan 

dan standar operasional dan prosedur (SOP); 

e. memimpin pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

rencana kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan standar 

operasional dan prosedur (SOP) agar target kinerja tercapai dengan 

baik; dan 



 

   

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

baik secara lisan maupun tertulis. 

 

17. Sekretariat mempunyai tugas : 

a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja di lingkungan 

Sekretariat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar operasional 

dan prosedur (SOP) dan jadwal kegiatan agar tugas dan fungsi 

berjalan baik; 

 

b. mengoordinasikan pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta 

pengelolaan barang/aset milik daerah lingkup Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan berdasarkan peraturan perundang-

undangan, standar operasional dan prosedur (SOP) dan jadwal 

kegiatan agar tugas dan fungsi berjalan baik; 

c. mengoordinasikan pengelolaan kearsipan pada Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan berdasarkan peraturan perundang-

undangan, SOP dan jadwal kegiatan agar tugas dan fungsi berjalan 

baik; 

d. mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian pada Badan 

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, SOP dan jadwal kegiatan agar tugas dan 

fungsi berjalan baik; 

e. memimpin pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan 

capaian kinerja di Sekretariat Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

standar operasional dan prosedur (SOP) dan jadwal kegiatan agar 

tugas dan fungsi berjalan baik; 

f. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan rencana kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

standar operasional dan prosedur (SOP) dan jadwal kegiatan agar 

tugas dan fungsi berjalan baik; 

g. mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah berdasarkan standar operasional dan prosedur 

(SOP), Peraturan Perundang-Undangan dan jadwal kegiatan agar 

terwujudnya akuntabilitas kinerja pada Badan Perencanaan 

Penelitian dan Pengembangan; dan 



 

   

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

baik secara lisan maupun tertulis. 

 

18. Sub Bagian Perencanaan memiliki tugas : 

a. Menyusun rancangan rencana kerja program kegiatan pada sub 

bagian perencanaan Sekretariat Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, SOP 

dan jadwal kegiatan agar tugas dan fungsi berjalan baik; 

b. Mengelola pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan 

dan penganggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan berdasarkan standar operasional dan prosedur (SOP), 

Peraturan Perundang-undangan dan jadwal kegiatan agar keluaran 

kegiatan memiliki kualitas yang baik; 

c. Mengelola pelaksanaan kegiatan pengendalian pelaksanaan rencana 

kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 

berdasarkan standar operasional dan prosedur (SOP), Peraturan 

Perundang-undangan dan jadwal kegiatan agar program kegiatan 

yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik; 

d. Mengelola pelaksanaan kegiatan evaluasi pelaksanaan rencana kerja 

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan 

standar operasional dan prosedur (SOP), Peraturan Perundang-

Undangan dan jadwal kegiatan agar tersedia pertimbangan 

perbaikan kinerja; 

e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

pada Sub Bagian Perencanaan sesuai standar operasional dan 

prosedur (SOP) dan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

agar target keluaran kegiatan tercapai; 

f. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan 

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; 

g. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana 

kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

baik secara lisan maupun tertulis. 

 

19. Sub Bagian Keuangan memiliki tugas : 

a. Menyusun rancangan rencana kerja kegiatan pada sub bagian 

keuangan Sekretariat Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, SOP 

dan jadwal kegiatan agar tugas dan fungsi berjalan baik; 



 

   

b. Mengelola pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan 

keuangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 

sesuai standar operasional dan prosedur (SOP), peraturan 

perundang-undangan dan jadwal kegiatan agar pengelolaan dan 

penatausahaan keuangan berjalan baik; 

c. Mengelola kegiatan pengelolaan barang/aset pada Badan 

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan standar 

operasional dan prosedur (SOP), peraturan perundang-undangan 

dan jadwal kegiatan agar pengelolaan barang berjalan baik; 

d. Menyusun laporan keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan berdasarkan standar operasional dan prosedur (SOP), 

peraturan perundang-undangan dan jadwal kegiatan agar laporan 

dapat disampaikan sesuai jadwal; 

e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

pada Sub Bagian Keuangan sesuai standar operasional dan prosedur 

(SOP) dan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar target 

keluaran kegiatan tercapai; dan 

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

baik secara lisan maupun tertulis. 

 

20. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas : 

a. menyusun rancangan rencana kerja kegiatan pada sub bagian 

umum dan kepegawaian Sekretariat Badan Perencanaan, Penelitian 

dan Pengembangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

standar operasional dan prosedur (SOP) dan jadwal kegiatan agar 

tugas dan fungsi berjalan dengan baik; 

b. mengelola pelaksanaan kegiatan pengelolaan kearsipan pada Badan 

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan standar 

operasional dan prosedur (SOP), peraturan perundang-undangan 

agar pengelolaan kearsipan sesuai dengan ketentuan; 

c. mengelola pelaksanaan kegiatan pelayanan rumah tangga pada 

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan 

standar operasional dan prosedur (SOP), peraturan perundang-

undangan agar pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian 

dan Pengembangan berjalan dengan lancar; 

d. mengelola pelaksanaan pengelolaan kepegawaian pada Badan 

Perencanaan, Penelitian dan Perngembangan berdasarkan standar 

operasional dan prosedur (SOP), peraturan perundang-undangan 

dan jadwal kegiatan agar disiplin kerja meningkat; 



 

   

e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai standar 

operasional dan prosedur (SOP) dan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan agar target keluaran kegiatan tercapai; dan 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

baik secara lisan maupun tertulis. 

 

 

21. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas: 

a. memimpin penyusunan rancangan rencana kerja program kegiatan 

pada bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Badan 

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan standar operasional dan prosedur (SOP) 

agar tugas dan fungsi berjalan dengan baik; 

b. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) 

organisasi perangkat daerah di lingkungan bidang perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi; 

c. mengoordinasikan penyediaan dan analisis data/informasi yang 

dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah 

pada bidang urusan yang menjadi lingkup koordinasi bidang 

ekonomi; 

d. mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan 

kabupaten dan perangkat daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan standar operasional dan prosedur (SOP) 

agar tersusun dokumen perencanaan pembangunan yang 

berkualitas dan tepat waktu; 

e. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbangkab dan forum 

perangkat daerah; 

f. mengoordinasikan penyusunan kebijakan pendanaan perencanaan 

pembangunan daerah; 

g. mengoordinasikan pengendalian kebijakan dan pelaksanaan 

perencanaan pembangunan daerah berdasarkan standar operasional 

dan prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan agar 

perencanaan pembangunan daerah terlaksana dengan baik. 

h. mengoordinasikan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 

daerah berdasarkan standar operasional dan prosedur (SOP) dan 

peraturan perundang-undangan agar target kinerja program kegiatan 

bidang urusan yang menjadi lingkup koordinasi bidang ekonomi 

tercapai; 



 

   

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja 

program kegiatan pada bidang perencanaan, pengendalian dan 

evaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan standar 

operasional dan prosedur (SOP) agar target kinerja program kegiatan 

tercapai; 

j. mengoordinasikan penyusunan pelaporan perencanaan 

pembangunan daerah; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

baik secara lisan maupun tertulis; 

l. menyusun laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban secara berkala. 

 

 

22. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas : 

a. menyusun rancangan rencana kerja program kegiatan pada sub 

bidang perencanaan Bidang Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan standar 

operasional dan prosedur (SOP) agar tugas dan fungsi terlaksana 

dengan baik; 

b. menghimpun dan menganalis data/informasi yang dibutuhkan 

dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 

c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana pembangunan 

daerah; 

d. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah 

agar rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah 

berkualitas dan tepat waktu; 

e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan pendanaan 

rencana pembangunan daerah; 

f. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

rencana kerja sub bidang perencanaan dan pendanaan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan SOP agar target kinerja dapat 

tercapai; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

baik secara lisan maupun tertulis; dan 

h. menyusun laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban secara berkala. 

 

 



 

   

23. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas : 

a. menyusun rancangan rencana kerja program kegiatan pada sub 

bidang pengendalian dan evaluasi berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan SOP agar tugas dan fungsi terlaksana 

dengan baik; 

b. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan 

pengendalian kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan 

daerah sesuai standar operasional dan prosedur (SOP) dan 

ketentuan yang berlaku; 

c. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan evaluasi 

hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai SOP dan 

ketentuan yang berlaku; 

d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kegiatan sub bidang pengendalian dan evaluasi; 

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

baik secara lisan maupun tertulis; dan 

f. menyusun laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban secara berkala. 

 

24. Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas : 

a. menyusun rancangan rencana kerja program kegiatan pada sub 

bidang data dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan standar operasional dan prosedur (SOP) agar tugas 

dan fungsi terlaksana dengan baik; 

b. menyusun dan menganalis data/informasi yang dibutuhkan dalam 

penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 

c. menyusun pelaporan sesuai ketentuan dan SOP agar laporan 

tersusun dengan baik dan tepat waktu; 

d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kegiatan pada Sub Bidang Data dan Pelaporan; 

e. melaksanakan penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati sesuai ketentuan dan SOP agar 

penyampaian laporan tepat waktu; 

f. melaksanakan penyusunan profil daerah; 

g. melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja pembangunan 

daerah; 

h. mengoordinasikan penyusunan Sistem Informasi Pembangunan 

Daerah secara berkala; 



 

   

i. melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi 

Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (Sirenbangda); 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

baik secara lisan maupun tertulis; dan 

k. menyusun laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban secara berkala. 

 

25. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kerja dan operasional program/kegiatan di 

lingkungan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai 

tugas pokok dan fungsi untuk kelancaran tugas kegiatan organisasi; 

b. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) di 

lingkungan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; 

c. mengoordinasikan penyediaan dan analisis data/informasi 

kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi lingkup 

tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; 

d. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait dengan 

SKPD Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

e. mengoordinasikan Penyusunan Renstra organisasi perangkat daerah 

koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; 

f. mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan 

(Musrenbang) RPJPD, RPJMD dan RKPD; 

g. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait 

RPJPD, RPJMD dan RKPD; 

h. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait 

APBD; 

i. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan organisasi 

perangkat daerah koordinasi bidang pemerintahan dan 

pembangunan manusia; 

j. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 

organisasi perangkat daerah koordinasi bidang pemerintahan dan 

pembangunan  manusia ; 

k. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk 

prioritas nasional pada organisasi perangkat daerah koordinasi 

bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; 



 

   

l. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama 

antar daerah pada organisasi perangkat daerah koordinasi bidang 

pemerintahan dan pembangunan manusia; 

m. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada organisasi 

perangkat daerah koordinasi bidang pemerintahan dan 

pembangunan manusia; 

n. mengoordinasikan pengendalian kebijakan dan pelaksanaan 

perencanaan perangkat daerah yang menjadi lingkup tugas Bidang 

Pemerintahan dan pembangunan manusia; 

o. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil evaluasi perencanaan 

perangkat daerah yang menjadi lingkup tugas bidang pemerintahan 

dan pembangunan manusia; 

p. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana 

kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

baik secara lisan maupun tertulis; dan 

r. menyusun laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban secara berkala. 

 
 

26. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas : 

a. Menyusun rancangan rencana kerja program kegiatan pada sub 

bidang pendidikan dan kesehatan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan SOP agar tugas dan fungsi terlaksana 

dengan baik; 

b. Mengumpulkan dan menganalisis data/informasi kebutuhan 

perencanaan pembangunan daerah pada lingkup tugas sub bidang 

pendidikan dan kesehatan sebagai bahan pertimbangan penyusunan 

arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah yang 

menjadi lingkup tugas sub bidang pendidikan dan kesehatan; 

d. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan perangkat 

daerah yang menjadi lingkup tugas sub bidang pendidikan dan 

kesehatan; 

e. Melaksanakan pengendalian kebijakan dan pelaksanaan 

perencanaan perangkat daerah yang menjadi lingkup tugas sub 

bidang pendidikan dan kesehatan; 



 

   

f. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan perencanaan perangkat daerah 

yang menjadi lingkup tugas sub bidang pendidikan dan kesehatan; 

g. Menverifikasi laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

perencanaan perangkat daerah lingkup bidang Kesejahteraan sosial 

dan pemberdayaan masyarakat; 

h. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

lingkup sub bidang pendidikan dan kesehatan; 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik 

lisan maupun tertulis; dan 

j. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban secara berkala. 

 

27. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

mempunyai tugas : 

a. Menyusun rancangan rencana kerja program kegiatan pada sub 

bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan standar 

operasional dan prosedur (SOP) agar tugas dan fungsi terlaksana 

dengan baik; 

b. Mengumpulkan dan menganalisis data/informasi kebutuhan 

perencanaan pembangunan daerah pada lingkup tugas sub bidang 

Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan 

pertimbangan penyusunan arah kebijakan dan strategi 

pembangunan daerah; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah yang 

menjadi lingkup tugas sub bidang Kesejahteraan Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat; 

d. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan perangkat 

daerah yang menjadi lingkup tugas sub bidang Kesejahteraan Sosial 

dan Pemberdayaan Masyarakat; 

e. Melaksanakan pengendalian kebijakan dan pelaksanaan 

perencanaan perangkat daerah yang menjadi lingkup tugas sub 

bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; 

f. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan perencanaan perangkat daerah 

yang menjadi lingkup tugas sub bidang Kesejahteraan Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat; 



 

   

g. Menverifikasi laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

perencanaan perangkat daerah lingkup bidang Kesejahteraan sosial 

dan pemberdayaan masyarakat; 

h. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

lingkup sub bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat; 

i. Merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan memeriksa hasil 

pekerjaan pemeliharaan aplikasi sistem informasi rumah tangga 

miskin kabupaten klungkung; 

j. Merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan memeriksa hasil 

pekerjaan validasi data rumah tangga miskin; 

k. Merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan memeriksa hasil 

pekerjaan penyusunan LP2K (Laporan Pelaksanaan Penanggulangan 

Kemiskinan) Kabupaten klungkung; 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik 

lisan maupun tertulis; dan 

m. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban secara berkala. 

 

28. Sub Bidang Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan 

mempunyai tugas : 

a. Menyusun rancangan rencana kerja program kegiatan pada sub 

bidang Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan standar operasional dan 

prosedur (SOP) agar tugas dan fungsi terlaksana dengan baik; 

b. Mengumpulkan dan menganalisis data/informasi kebutuhan 

perencanaan pembangunan daerah pada lingkup tugas sub bidang 

Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan sebagai bahan 

pertimbangan penyusunan arah kebijakan dan strategi 

pembangunan daerah; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah yang 

menjadi lingkup tugas sub bidang Pemerintahan, Kebudayaan dan 

Kependudukan; 

d. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan perangkat 

daerah yang menjadi lingkup tugas sub bidang Pemerintahan, 

Kebudayaan dan Kependudukan; 



 

   

e. Melaksanakan pengendalian kebijakan dan pelaksanaan 

perencanaan perangkat daerah yang menjadi lingkup tugas sub 

bidang Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan; 

f. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan perencanaan perangkat daerah 

yang menjadi lingkup tugas sub bidang Pemerintahan, Kebudayaan 

dan Kependudukan; 

g. Menverifikasi laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

perencanaan perangkat daerah lingkup bidang Pemerintahan, 

Kebudayaan dan Kependudukan; 

h. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

lingkup sub bidang Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan; 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik 

lisan maupun tertulis; dan 

j. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban secara berkala. 

 

 

29. Bidang Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, 

Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kerja dan operasional program/kegiatan di 

lingkungan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur 

dan Kewilayahan sesuai tugas pokok dan fungsi untuk kelancaran 

tugas kegiatan organisasi;  

b. mengoordinasikan penyusunan RKA SKPD di lingkungan bidang 

Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan; 

c. mengoordinasikan penyediaan dan analisis data/informasi 

kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi lingkup 

tugas Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan 

Kewilayahan; 

d. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait dengan 

SKPD Koordinasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, 

Infrastruktur dan Kewilayahan; 

e. mengoordinasikan Penyusunan Renstra SKPD Koordinasi Bidang 

Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan; 



 

   

f. mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan 

RKPD lingkup koordinasi Perekonomian, Sumber Daya Alam, 

Infrastruktur dan Kewilayahan; 

g. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait 

RPJPD, RPJMD dan RKPD; 

h. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait 

APBD; 

i. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan SKPD 

Koordinasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur 

dan Kewilayahan; 

j. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan 

SKPD Koordinasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, 

Infrastruktur dan Kewilayahan; 

k. mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk 

Prioritas Nasional pada SKPD Koordinasi Bidang Perekonomian, 

Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; 

l. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama 

Antar Daerah pada SKPD koordinasi Bidang Perekonomian, Sumber 

Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; 

m. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada SKPD 

Koordinasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur 

dan Kewilayahan; 

n. mengoordinasikan pengendalian kebijakan dan pelaksanaan 

perencanaan perangkat daerah yang menjadi lingkup tugas Bidang 

Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; 

o. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil evaluasi perencanaan 

perangkat daerah yang menjadi lingkup tugas Bidang Perekonomian, 

Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; 

p. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana 

kegiatan lingkup bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, 

Infrastruktur dan Kewilayahan; 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

baik secara lisan maupun tertulis; dan 

r. menyusun laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban secara berkala.; 

 

 



 

   

30. Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas : 

a. menyusun rancangan rencana kerja program kegiatan pada sub 

bidang perekonomian berdasarkan peraturan perundang-undangan 

dan standar operasional dan prosedur (SOP), agar tugas dan fungsi 

terlaksana dengan baik; 

b. mengumpulkan dan menganalisis data/informasi kebutuhan 

perencanaan pembangunan daerah pada lingkup tugas sub bidang 

perekonomian sebagai bahan pertimbangan penyusunan arah 

kebijakan dan strategi pembangunan daerah; 

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah yang 

menjadi lingkup tugas sub bidang perekonomian; 

d. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan perangkat 

daerah yang menjadi lingkup tugas sub bidang perekonomian; 

e. menverifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang menjadi 

lingkup tugas sub bidang perekonomian; 

f. melaksanakan pengendalian kebijakan dan pelaksanaan 

perencanaan perangkat daerah yang menjadi lingkup tugas sub 

bidang perekonomian; 

g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan perencanaan perangkat daerah 

yang menjadi lingkup tugas sub bidang perekonomian; 

h. menverifikasi laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

perencanaan perangkat daerah lingkup bidang perekonomian; 

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

lingkup sub bidang perekonomian; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik 

lisan maupun tertulis; dan 

k. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban secara berkala. 

 
 

 
 

31. Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup mempunyai 

tugas : 

a. menyusun rancangan rencana kerja program kegiatan pada sub 

bidang pertanian, perikanan dan lingkungan hidup berdasarkan 



 

   

peraturan perundang-undangan dan standar operasional dan 

prosedur (SOP) agar tugas dan fungsi terlaksana dengan baik; 

b. mengumpulkan dan menganalisis data/informasi kebutuhan 

perencanaan pembangunan daerah pada lingkup tugas sub bidang 

pertanian, perikanan dan lingkungan hidup sebagai bahan 

pertimbangan penyusunan arah kebijakan dan strategi 

pembangunan daerah; 

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah yang 

menjadi lingkup tugas sub bidang pertanian, perikanan dan 

lingkungan hidup; 

d. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan perangkat 

daerah yang menjadi lingkup tugas sub bidang pertanian, perikanan 

dan lingkungan hidup; 

e. menverifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang menjadi 

lingkup tugas sub bidang pertanian, perikanan dan lingkungan 

hidup; 

f. melaksanakan pengendalian kebijakan dan pelaksanaan 

perencanaan perangkat daerah yang menjadi lingkup tugas sub 

bidang pertanian, perikanan dan lingkungan hidup; 

g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan perencanaan perangkat daerah 

yang menjadi lingkup tugas sub bidang pertanian, perikanan dan 

lingkungan hidup; 

h. menverifikasi laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

perencanaan perangkat daerah lingkup bidang pertanian, perikanan 

dan lingkungan hidup; 

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

lingkup sub bidang pertanian, perikanan dan lingkungan hidup; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik 

lisan maupun tertulis; dan 

k. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban secara berkala. 

 

32. Sub Bidang Penataan Ruang dan Infrastruktur mempunyai tugas : 

a. menyusun rancangan rencana kerja program kegiatan pada sub 

bidang penataan ruang dan infrastruktur berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan SOP agar tugas dan fungsi terlaksana 

dengan baik; 



 

   

b. mengumpulkan dan menganalisis data/informasi kebutuhan 

perencanaan pembangunan daerah pada lingkup tugas sub bidang 

penataan ruang dan infrastruktur sebagai bahan pertimbangan 

penyusunan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah; 

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah yang 

menjadi lingkup tugas sub bidang penataan ruang dan infrastruktur; 

d. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan perangkat 

daerah yang menjadi lingkup tugas sub bidang penataan ruang dan 

infrastruktur; 

e. menverifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah yang menjadi 

lingkup tugas sub bidang penataan ruang dan infrastruktur; 

f. melaksanakan pengendalian kebijakan dan pelaksanaan 

perencanaan perangkat daerah yang menjadi lingkup tugas sub 

bidang penataan ruang dan infrastruktur; 

g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan perencanaan perangkat daerah 

yang menjadi lingkup tugas sub bidang penataan ruang dan 

infrastruktur; 

h. menverifikasi laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

perencanaan perangkat daerah lingkup bidang penataan ruang dan 

infrastruktur; 

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

lingkup sub bidang penataan ruang dan infrastruktur; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik 

lisan maupun tertulis; dan 

k. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban secara berkala. 

 

33. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas : 

a. memimpin penyusunan rencana kerja di lingkungan bidang 

penelitian dan pengembangan,  sesuai tugas pokok dan fungsi untuk 

kelancaran tugas kegiatan organisasi; 

b. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) 

organisasi perangkat daerah di lingkungan bidang penelitian, 

pengembangan, pengendalian dan evaluasi; 

c. mengoordinasikan pembinaan di bidang penelitian dan 

pengembangan 



 

   

d. mengoordinasikan perencanaan pengorganisasian kerjasama 

penelitian dan pengembangan daerah; 

e. melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan daerah; 

f. melakukan kajian atas masalah aktual; 

g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

lingkup bidang penelitian dan pengembangan; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik 

lisan maupun tertulis; dan 

i. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban secara berkala. 

 

34. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kerja sub bidang penelitian dan pengembangan 

sosial dan pemerintahan; 

b. menyusun perencanaan penelitian dan pengembangan sosial dan 

pemerintahan; 

c. menyusun kerangka acuan sub bidang penelitian dan 

pengembangan sosial dan pemerintahan; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di 

subbidang sosial dan pemerintahan; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di subbidang 

bidang sosial dan pemerintahan; 

f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di subbidang bidang 

sosial dan pemerintahan; 

g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di subbidang sosial 

dan pemerintahan; 

h. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan 

pengkajian peraturan;  

i. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian sub bidang sosial dan 

pemerintahan bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin 

penelitian oleh instansi yang berwenang;  

j. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai pertanggungjawaban; 

k. melakukan tugas kedinasan lain baik tertulis maupun lisan sesuai 

dengan petunjuk atasan. 

 



 

   

 

35. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kerja sub bidang penelitian dan pengembangan 

ekonomi dan pembangunan; 

b. menyusun perencanaan penelitian dan pengembangan ekonomi dan 

pembangunan; 

c. menyusun kerangka acuan sub bidang penelitian dan 

pengembangan ekonomi dan pembangunan; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di 

subbidang ekonomi dan pembangunan; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang 

subbidang ekonomi dan pembangunan; 

f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di subbidang ekonomi 

dan pembangunan; 

g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di subbidang 

ekonomi dan pembangunan; 

h. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan 

pengkajian peraturan;  

i. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian sub bidang Ekonomi dan 

Pembangunan bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin 

penelitian oleh instansi yang berwenang;  

j. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai pertanggungjawaban; dan 

k. melakukan tugas kedinasan lain baik tertulis maupun lisan sesuai 

dengan petunjuk atasan. 

 

36. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kerja sub bidang inovasi dan teknologi; 

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan 

anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan 

penerapan di bidang inovasi dan teknologi; 

c. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan 

metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di 

subbidang inovasi dan teknologi; 

e. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di 

subbidang inovasi dan teknologi; 



 

   

f. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di subbidang inovasi dan 

teknologi; 

g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di 

subbidang inovasi dan teknologi; 

h. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian 

dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan 

penerapan di subbidang inovasi dan teknologi; 

i. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil 

kelitbangan; 

j. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai pertanggungjawaban; dan 

k. melakukan tugas kedinasan lain baik tertulis maupun lisan sesuai 

dengan petunjuk atasan. 
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