BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK UTARA,
Menimbang

: bahwa untukmelaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lombok Utara, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tugas dan FungsiSerta Tata Kerja
Sekretariat DaerahKabupaten Lombok Utara.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 99,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
PerundangUndangan(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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

7.

8.

9.

10.

11.

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
IndonesiaNomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Lombok
Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 12
Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok
Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
2016 Nomor 12);
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK
UTARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lombok Utara.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Utara.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lombok Utara.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lombok Utara.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Usaha Kecil Menengah selanjutnya disingkat UKM adalah jenis usaha kecil
yang berdiri sendiri dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha.
14. Perijinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan
yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait perijinan, yang proses
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah
dokumen dilakukan di dalam satu tempat.
15. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah
perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DANFUNGSISEKRETARIAT DAERAH
Pasal 2
(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(3) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati
dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat
(2)Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada
instansi daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 3
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 8
(delapan) bagian yaitu :
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari:

1. Bagian Pemerintahan terdiri dari:
a) Subbagian Pemerintahan Umum;
b) Subbagian Otonomi Daerah; dan
c) Subbagian Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Daerah.
2. Bagian Hukum terdiri dari:
a) Subbagian Perundang-Undangan dan Kajian Hukum;
b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
c) Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
a) Subbagian Keagamaan;
b) SubbagianKesejahteraan dan Fasilitasi Layanan Dasar; dan
c) Subbagian Pendidikan, Sosial dan Budaya.
c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
1. Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan terdiri dari:
a) SubbagianProgram;
b) SubbagianAdministrasi Pembangunan; dan
c) Subbagian Monitoring dan Evaluasi.
2. Bagian Perekonomian terdiri dari:
a) SubbagianSarana Perekonomian;
b) Subbagian Produksi Daerah; dan
c) Subbagian Kerjasama.
d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
1. Bagian Umum terdiri dari:
a) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan;
b) SubbagianPerlengkapan; dan
c) Subbagian Rumah Tangga.
2. Bagian Humas dan Protokol terdiri dari:
a) SubbagianProtokol;
b) SubbagianHubungan Masyarakat; dan
c) SubbagianDokumentasi dan Publikasi.
3. Bagian Organisasi terdiri dari:
a) Subbagian Kelembagaan;
b) Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik; dan
c) SubbagianAnalisis Formasi Jabatan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas
Paragraf 1
Sekretaris Daerah
Pasal 4
Sekretaris Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. merumuskan dan menetapkan program kerja Sekretariat Daerah
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanan tugas bawahan
sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian
tugas habis;
c. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan pemerintahan;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah melalui rapat
koordinasi secara berkala guna terwujudnya keterpaduan dan kelancaran
pelaksanaan tugas;
e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf ahli sesuai dengan bidang
tugasnya melalui forum koordinasi dan fasilitasi guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan APBD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama antar daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan perluasan
hubungan kerja daerah;
mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pimpinan daerah dan
kunjungan kerja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
mengkoordinasikan penyusunan dokumen kinerja dan pelaporan kinerja
serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
menetapkan
dokumen
dan
pelaporan
kinerja
serta
pelaporan
penyelenggaraan pemerintahan lingkup Sekretariat Daerah;
menyelenggarakan pembinaan administratif pelaksanaan tugas perangkat
daerah agar tercipta tertib administrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan;
menyelenggarakan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten agar terwujud aparatur pemerintah yang profesional
dan berkinerja tinggi;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Pemerintah Daerah;
mengendalikan pelaksanakan tugas Asisten-Asisten dan Bagian-Bagian di
lingkungan Sekretariat Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
menyampaikan saran dan masukan kepada bupati untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.
Paragraf 2
Asisten Pemerintahan
Pasal 4

(1) Asisten Pemerintahan, dipimpin oleh seorang Asisten yang berada dibawah
dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
(2) Asisten Pemerintahan melaksanakan tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kesehatan, bidang sosial, bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang
kearsipan, bidang perpustakaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang
pariwisata, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan
bencana, bidang kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD, dan
kecamatan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan Bagian Pemerintahan,
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Hukum.
(3) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Asisten
Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah daerah bidang
kesehatan, bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

b.

c.

d.

e.
f.

bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kearsipan dan
perpustakaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang pariwisata, bidang
administrasi
kependudukan
dan
pencatatan
sipil,
bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana,
bidang kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD, dan kecamatan;
pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang
kesehatan, bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kearsipan dan
perpustakaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang pariwisata, bidang
administrasi
kependudukan
dan
pencatatan
sipil,
bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana,
bidang kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD, dan kecamatan;
pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah bidang
kesehatan, bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kearsipan dan
perpustakaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang pariwisata, bidang
administrasi
kependudukan
dan
pencatatan
sipil,
bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, bidangpenanggulangan bencana,
bidang kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD, dan kecamatan;
pelayanan administrasi bidang kesehatan, bidang sosial, bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, bidang pendidikan, bidang
kebudayaan, bidang kearsipan dan perpustakaan, bidang pemuda dan
olahraga, bidang pariwisata, bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang
penanggulangan bencana, bidang kesatuan bangsa dan politik,
Sekretariat DPRD, dan kecamatan;
pengoordinasian dan pengendalian penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan
rakyat dan hukum; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Bagian Pemerintahan
Pasal 8

(1) Bagian Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada
dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Pemerintahan.
(2) Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai tugas perumusan dan
pelaksanaan kebijakan,pengoordinasian,pemantauan,evaluasi, pelaporan,
danpelayanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi
daerah, Pertanahan, evaluasi dan pengembangan kapasitas daerah.
(3) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunandanpelaksanaankebijakanteknisbidang
pemerintahandan
otonomi daerah;
b. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang
pemerintahan dan otonomi daerah;
c. pengelolaan administrasibidangpemerintahan danotonomi daerah;dan

d. pelaksanaan
fungsi
lainyangdiberikanolehpimpinanterkaitdengan
tugasdanfungsinya.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bagian Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. merumuskan program dan rencana kerja Bagian Pemerintahan
berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerahsebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;
b. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja di lingkup Sekretariat
Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati,pemilihan presiden danwakilpresiden,pemilihan legislatifdan
administrasi
pengangkatan
dan
pemberhentianKepala
daerah/wakilKepala
daerah,dan
pemberhentian,penggantian
dan
pengangkatananggotaDPRD
Kabupatensesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan;
e. melaksanakanpenyusunanLaporanPenyelenggaraanPemerintahanDaerah
(LPPD), dan Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahanDaerah (EPPD);
f. menyusun bahan penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi
pengembangan wilayah perbatasan dan pengusulan penataan
daerahskala kabupaten;
g. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan,
penggabungan danperubahanbatas,namadan/ataupemindahanibukota
daerah, kecamatandankelurahan dalamrangkapenataan daerah;
h. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar
kabupaten/kota;
i. melaksanakan fasilitasi kunjungan kerja Pemerintah Daerah dan/atau
DPRD Daerah lain ke Pemerintah Daerah;
j. menyusun bahan penetapan kebijakan dan fasilitasi penegasan batas
wilayah kecamatan,kelurahandandesa,sertanamadan/ataupemindahan
ibukota kecamatan;
k. menyusunbahanpenetapan
kebijakankabupatenmengacu
pada
kebijakan nasional mengenai topominidan pemetaanwilayahkabupaten;
l. melaksanakanfasilitasipenyusunan
datamonografikecamatandankode
data wilayah administrasipemerintahan;
m. melaksanakanmonitoring, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan umum, otonomi daerahdanEvaluasi dan Pengembangan
Kapasitas Daerah;
n. menilaidanmengevaluasi kinerja bawahan untukmemacuprestasi kerja;
o. menyampaikansaran
danmasukankepadapimpinanuntukbahan
pertimbanganpengambilan kebijakan;
p. melaporkanpelaksanaan tugassebagai wujud pertanggungjawaban;dan
q. melaksanakantugaskedinasanlainatasperintahpimpinansesuaidengan
bidang tugasnya.
Pasal 9
(1) Subbagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepadaKepala Bagian
Pemerintahan.
(2) Kepala Subbagian Pemerintahan Umummempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan
perumusan,
pengoordinasian,pelaksanaan,pemantauan,evaluasi,
pelaporan
danpelayananadministrasipenyelenggaraanurusanpemerintahan
bidangadministrasikependudukan danpencatatansipil,kesatuanbangsadan
politik dansekretariat DPRDsertapenyelenggaraan pemerintahanumumdan
tugas pembantuan.

(3) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Pemerintahan Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan program kerja Subbagian Pemerintahan Umum
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah agarterwujudsinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dankompetensibawahan dengan prinsip pembagiantugashabis;
d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis mengenai perbatasan
Daerah, toponimi dan pemetaan wilayah, pengembangan wilayah
perbatasan dan penetapan luas wilayah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
e. menyiapkan bahan fasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,
pemilihanpresidendanwakilpresidensertapemilihanlegislatifsesuai
ketentuanperaturan perundang-undangan;
f. menyiapkan
bahankoordinasidanfasilitasiadministrasipengangkatan
dan pemberhentian Kepala daerah/wakil Kepala daerah dan
pemberhentian,
penggantian dan pengangkatan anggota DPRD
Kabupaten;
g. menyiapkan bahan penerimaan kunjungan kerja dari luar daerah;
h. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan umum di wilayah Kabupaten;
i. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
j. menyampaikan saran dan masukan kepadapimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Pasal 10
(1) Subbagian Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepadaKepala Bagian
Pemerintahan.
(2) Kepala Subbagian Otonomi Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan, pengoordinasian,pelaksanaan, pemantauanevaluasi dan
pelaporan penyelenggaraanotonomi daerah.
(3) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Otonomi Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkanbahanprogramkerjaSubbagianOtonomiDaerahsebagai
pedomandalampelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah agarterwujudsinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dankompetensibawahan dengan prinsip pembagiantugashabis;
d. menyiapkan bahan penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi
pengembangan wilayahperbatasanskala kabupaten;
e. menyiapkan bahan pengusulan penataan daerah skala kabupaten;
f. menyiapkanbahanpelaksanaankebijakanperubahanbatas,namadan/atau
pemindahan ibukota daerah dalamrangkapenataan daerah;
g. menyiapkanbahanpenyusunanLaporanPenyelenggaraanPemerintahan
Daerah (LPPD),dan EvaluasiPenyelenggaraanPemerintahan Daerah
(EPPD);
h. pelaksanaan fasilitasi pembentukan, pemekaran, dan penggabungan
kecamatan dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi
kelurahan dalam wilayah kabupaten;

i. penyiapan bahan fasilitisasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
(DPOD)dan fasilitasi Asosiasi Daerah;
j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengkajian
penataan daerah;
k. menyiapkanbahankoordinasidan
fasilitasiharmonisasihubunganantar
kabupaten/kota;
l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
m. menyampaikansarandanmasukankepadapimpinanuntukbahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidangtugasnya.
Pasal 11
(1) Subbagian Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
langsung kepadaKepala Bagian Pemerintahan.
(2) Kepala Subbagian Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Daerah
mempunyai
tugas
melakukan
penyiapan
bahanperumusan,pengoordinasian,pelaksanaan,pemantauan,
evaluasi,
pelaporan dan pelayanan administrasi penyelenggaraan evaluasi dan
pengembangan kapasitas daerah.
(3) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Daerah mempunyai
uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkanbahanprogramkerjasubbagianEvaluasi dan Pengembangan
Kapasitas Daerahsebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan
koordinasi
dengan
unit
kerja
pada
bagian
di
lingkunganSekretariat
Daerah
agarterwujud
sinkronisasi
pelaksanaantugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dankompetensibawahan dengan prinsip pembagiantugashabis;
d. pelaksanaan pendataan dan menganalisa data sebagai bahan untuk
melakukan pembinaan terhadap sumber pendapatan daerah dan
kekayaan desa/kelurahan;
e. pelaksanaan fasilitasi dan inventarisasi pengelolaan data tanah yang
dikelola pemerintah desa/kelurahan seperti tanah pecatu, tanah kas
desa dan lain-lain;
f. penerimaan,
penghimpunan
serta
mengevaluasi
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)Kepala desa sebagai bahan
pertimbangan untuk menilai kinerja Kepala desa;
g. penyiapan
konsep/bahan
pembinaan
dan
bimbingan
teknis
penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi tugas-tugas Camat dan
Kepala Desa, Monografi Kecamatan dan Desa;
h. pelaksanaan pengelolaan tata usaha bagian;
i. menilai dan mengevaluasikinerjabawahan untukmemacuprestasikerja;
j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan
sesuaidengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bagian Hukum
Pasal 12
(1) Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah
dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Pemerintahan.
(2) Kepala
Bagian
Hukum
mempunyai
tugas
perumusandanpelaksanaankebijakan,pembinaan,
pengoordinasian,pemantauan,
evaluasidanpelaporanmeliputi
penyelenggaraan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum,
dokumentasi penyuluhan hukum, memberikan bantuan hukum,
memberikan pelayanan advokasi dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia
(HAM).
(3) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan kebijakanteknis bidang hukum yang
meliputi peraturan perundang-undangan dan kajian hukum,
dokumentasi penyuluhan hukum, memberikan bantuan hukum,
memberikan pelayananadvokasi dibidang hukum dan Hak Asasi
Manusia (HAM);
b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang
hukum yang meliputiperaturan perundang-undangan dan kajian
hukum, dokumentasi penyuluhan hukum, memberikan bantuan
hukum, memberikan pelayanan advokasi dibidang hukum dan Hak
Asasi Manusia (HAM);
c. penyusunan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan bidanghukumyangmeliputiperaturan perundang-undangan
dan kajian hukum, dokumentasi penyuluhan hukum, memberikan
bantuan hukum, memberikan pelayanan advokasi dibidang hukum dan
Hak Asasi Manusia (HAM);dan
d. pelaksanaanfungsilainyangdiberikanolehpimpinan,terkaitdengan
tugasdanfungsinya.
(4) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bagian Hukum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. merumuskanprogramdanrencanakerjaBagianHukumberdasarkan
rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b. melaksanakankoordinasidenganunitkerjadilingkunganSekretariat
Daerahagar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsidan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. merumuskan bahan penyusunan Program Pembentukan Peraturan
Daerah;
e. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan
Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Keputusan
Bupati guna mewujudkan keselarasandan keserasianberbagaiperaturan
perundang-undangan sehingga sesuai denganaspirasi masyarakat dan
kebutuhan pembangunan;
f. menyelenggarakan konsultasi publik(PublicHearing)terhadap rancangan
Peraturan Daerahdan PeraturanBupatiagar sesuaiketentuan peraturan
perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan
umum;
g. melaksanakan identifikasi sumber daya manusia dalam rangka
pembinaan dan peningkatan kualitas petugas perancang peraturan
perundang-undangan;
h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
produkhukumdiLingkunganPemerintahKabupatendanPemerintah Desa;

i. menyusunbahanpenyusunanNotaKesepakatandanPerjanjianKerja
samaPemerintah Daerah;
j. melaksanakan penelaahan terhadapproduk-produk hukum daerah;
k. menyelenggarakan sosialisasi produk-produkhukumdaerah danprodukprodukhukumpusat
dan/atau
fasilitasisosialisasidenganperangkat
daerah/Instansilain;
l. menyusun bahan evaluasi produk-produk hukum daerah;
m. melaksanakan pengelolaan dokumentasi produk-produk hukum;
n. melaksanakanpenyebarluasan/publikasiproduk-produk hukum daerah;
o. memfasilitasi bantuan dan advokasi hukum serta hakasasi manusia
dalamrangkameningkatkankesadarananggotamasyarakatakanhak
dankewajibannya dihadapan hukum;
p. menyusunbahan pembinaan terhadapaparatPemerintah Kabupaten
beserta jajarannyasampaidenganaparattingkat desakhususnyadalam
mencegah
ataumenghadapiterjadinyaperkara-perkara
hukumbaik
pidana, perdatamaupun tata usaha negara dalampelaksanaantugasnya;
q. menilaidan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
r. menyampaikansaran
dan
masukankepadapimpinanuntukbahan
pertimbanganpengambilankebijakan;
s. melaporkanpelaksanaan tugassebagaiwujud pertanggungjawaban; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidangtugasnya.
Pasal 13
(1) Subbagian Perundang-undangan dan Kajian Hukum,dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung
kepadaKepala Bagian Hukum.
(2) Kepala Subbagian Perundang-undangan dan Kajian Hukum mempunyai
melakukan
penyiapan
bahan
perumusan,
pengoordinasian,pelaksanaan,pemantauan,evaluasidan
pelaporanpembentukandanpembinaan
produk
hukum
daerah
dan
pengkajian Hukum.
(3) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Perundang-Undangan dan Kajian Hukum mempunyai uraian
tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan
bahanprogramkerjaSubbagianPerundang-undangandan
Kajian Hukum sebagai pedomandalampelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
Sekretariat Daerahagarterwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsidan kompetensibawahandengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan penyusunan Program Pembentukan Peraturan
Daerah;
e. menyiapkan
bahanharmonisasidansinkronisasiRancanganPeraturan
Daerah,Rancangan PeraturanBupatidan Rancangan Keputusan Bupati
guna
mewujudkankeselarasandankeserasianberbagaiperaturan
perundang-undangan sehinggasesuaidenganaspirasi masyarakatdan
kebutuhan pembangunan.
f. menyiapkan
bahanpenyelenggaraankonsultasipublik(PublicHearing)
terhadaprancanganPeraturanDaerah
danPeraturanBupatiagarsesuai
ketentuan peraturanperundang-undangandantidakbertentangan dengan
kepentingan umum;
g. menyiapkan
bahanpembinaan
danpeningkatankualitaspetugas
perancangperaturan perundang-undangan;

h. menyiapkanbahan
pembinaandan
pengawasanpelaksanaanprodukhukum dilingkunganPemerintahDaerah
dan PemerintahanDesa;
i. menilaidan mengevaluasikinerjabawahan untuk memacu prestasi kerja;
j. menyampaikansaran
dan
masukankepadapimpinanuntukbahan
pertimbanganpengambilankebijakan;
k. melaporkanpelaksanaantugas sebagai wujudpertanggungjawaban; dan
l. melaksanakan tugas kedinasanlainatasperintahpimpinansesuai dengan
bidangtugasnya.
Pasal 14
(1) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusiadipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung
kepada Kepala Bagian Hukum.
(2) Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusiamempunyai
tugas
melakukan
penyiapanbahanperumusan,pengoordinasian,
pelaksanaan
pemantauan,evaluasisertapelaporankegiatandibidangbantuanhukum
danhak asasi manusia (HAM).
(3) Dalammelaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :
a. menyiapkanbahanprogramkerjaSubbagianBantuanHukumdanHak
AzasiManusiasebagai pedoman dalampelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
Sekretariat Daerahagarterwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikantugasdanmenyeliatugasbawahansesuaidenganfungsi
dankompetensibawahan denganprinsip pembagiantugashabis;
d. menyiapkan dan mendokumentasikan perkara-perkara yang
telah
mempunyai kekuatanhukumtetap maupun yang masih dalam proses
persidangansecaratertib dan rapi;
e. menyiapkandanmemfasilitasikegiatanpembinaanhukumterhadapaparat
Pemerintah Kabupaten beserta jajarannya sampai dengan aparat tingkat
desadalamrangkamengantisipasi
danmengatasipermasalahanhukum
dibidang HukumTataUsahaNegara, HukumPerdata,maupun Hukum
Pidana yang terkaitdengan pelaksanaan tugasnya;
f. menyiapkanbahan
koordinasidan
fasilitasi
kerjasama
penangananperkara
danpenegakanhukum
denganaparatkepolisian,kejaksaan,pengadilan,
advokat/pengacara/penasehat hukum, LembagaBantuan Hukum (LBH)
dan/atauaparatpenegak hukum lainnya;
g. menyiapkanbahanperumusan
dan
fasilitasi
kegiatandalamrangka
penyelenggaraan
HakAsasiManusiadidaerah
danmenyiapkanbahan
pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di
daerah;
h. menilai danmengevaluasi kinerjabawahanuntukmemacuprestasikerja;
i. menyampaikan
saran
danmasukankepadapimpinanuntukbahan
pertimbanganpengambilan kebijakan;
j. melaporkanpelaksanaan tugassebagaiwujud pertanggungjawaban; dan
k. melaksanakantugas kedinasanlain atasperintah pimpinansesuaidengan
bidang tugasnya.

Pasal 15
(1) Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum,dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung
kepada Kepala Bagian Hukum.
(2) Kepala Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahanperumusan,pengoordinasian,pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang dokumentasi dan informasi
hukum dan penyuluhan hukum serta melaksanakan tata usaha bagian.
(3) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukummempunyai uraian tugas
sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan program kerja Subbagian Dokumentasi dan
Penyuluhan Hukum sebagaipedomandalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah agarterwujud sinkronisasi pelaksanaantugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dankompetensibawahan dengan prinsip pembagiantugashabis;
d. menyiapkan bahan sosialisasi/penyuluhan produk-produk hukum
daerah dan produk-produk hukum pusat dan/atau fasilitasi sosialisasi
dengan perangkat daerah/instansi lain;
e. menyiapkan
bahanevaluasiproduk-produkhukumdaerahyangsudah
tidaksesuaidengan perkembangan keadaan;
f. melakukan kegiatan pengelolaan dokumentasi produk-produk hukum
dan penyebarluasan/publikasi produk-produk hukum daerah;
g. menyiapkan bahan penyusunan nota kesepakatan dan perjanjian
kerjasamapemerintahdaerah dengan Pihak Ketiga;
h. menyiapkan bahan menyiapkan bahan penelaahan produk-produk
hukum daerahsebagaibahan pengambilan kebijakan;
i. melaksanaan pengelolaan tata usaha bagian;
j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Paragraf 5
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Pasal 16
(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten
Pemerintahan,
(2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas perumusan
danpelaksanaan
kebijakan,
pembinaan,pengoordinasian,pemantauan,evaluasi,pelaporan,
dan
pelayananadministrasi penyelenggaraanpemerintahan daerah dibidang
kesejahteraan rakyat.
(3) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan pengoordinasianperumusankebijakan pemerintah
daerah bidang kesejahteraan rakyat;
b. penyusunanbahanpengoordinasianpelaksanaankebijakanpemerintah
daerah bidang kesejahteraan rakyat;

b. penyusunan bahanmonitoring,evaluasidan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintahdaerahbidangkesejahteraan rakyat;
c. penyusunan
bahanpelayananadministrasipelaksanaanurusan
pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat;
d. penyusunandan pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan
rakyat, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya;
a. pembinaan
dan
pengendalianpelaksanaan
kebijakanpeningkatan
kesejahteraan rakyat, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya; dan
e. pelaksanaanfungsilainyangdiberikanolehpimpinan,terkaitdengan
tugas
dan fungsinya.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. merumuskanprogramdanrencanakerjaBagianKesejahteraanRakyat
berdasarkan rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;
b. melaksanakankoordinasidenganunitkerjadilingkunganSekretariat
Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyusun bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah
daerah bidang kesejahteraan rakyat;
e. menyusun bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah bidang kesejahteraan rakyat;
f. menyusun bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerahbidang kesejahteraan rakyat;
g. menyusun bahan pelayanan administrasi pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat;
h. memfasilitasi
penyelenggaraanperingatanhari-haribesardankegiatan
keagamaan serta hari-hari besar nasional, provinsi dan kabupaten;
i. memfasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial keagamaan dan
organisasi kemasyarakatan;
j. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pemberian
hibahdan
bantuan
sosialkeagamaan
danorganisasi
kemasyarakatan;
k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
l. menyampaikansarandan
masukankepada
pimpinanuntukbahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Pasal 17
(1) Subbagian Keagamaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala
BagianKesejahteraan Rakyat.
(2) Kepala Subbagian Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahanperumusan,pengoordinasian,pelaksanaan,pemantauan,
evaluasi,
pelaporan dan pelayanan administrasi dibidang keagamaan, termasuk
urusan haji.
(3) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Keagamaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan program kerja Subbagian Keagamaan sebagai
pedoman dalampelaksanaantugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
SekretariatDaerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;

c.

mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsidan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahanpengoordinasianperumusankebijakan pemerintah
daerah dibidang keagamaan;
e. menyiapkan
bahanpengoordinasianpelaksanaankebijakanpemerintah
daerah dibidang keagamaan;
f. menyiapkan bahanmonitoring, evaluasidan pelaporanpelaksanaan
kebijakan pemerintahdaerahdibidangkeagamaan;
g. menyiapkan bahan pelayanan administrasipenyelenggaraan urusan
pemerintahanbidangkeagamaan;
h. menyiapkan bahanfasilitasipenyelenggaraanperingatan hari-haribesar
dankegiatan keagamaan, danharijadi Provinsi dan Kabupaten;
i. menyiapkanbahanfasilitasipemberianhibahdanbantuansosial
keagamaan;
j. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
hibahdan bantuansosial keagamaan;
k. menilaidan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbanganpengambilankebijakan;
m. melaporkanpelaksanaan tugassebagaiwujud pertanggungjawaban; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Pasal 18
(1) Subbagian Kesejahteraan dan Fasilitasi Layanan Dasardipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Kepala BagianKesejahteraan Rakyat.
(2) Kepala Subbagian Kesejahteraan dan Fasilitasi Layanan Dasar mempunyai
tugasmelakukanpenyiapan
bahan
perumusan,pengoordinasian,pelaksanaan,pemantauan,evaluasi, pelaporan
dan pelayanan administrasi bidangkesejahteraan dan fasilitasi layanan
dasar.
(3) Dalammelaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Kesejahteraan dan Fasilitasi Layanan Dasarmempunyai uraian
tugas sebagai berikut :
a. menyiapkanbahan program kerja Subbagian Kesejahteraan dan
Fasilitasi Layanan Dasar sebagai pedoman dalampelaksanaantugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
SekretariatDaerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaantugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsidan kompetensibawahandengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah
daerah dibidangKesejahteraan dan Fasilitasi Layanan Dasar;
e. menyiapkan
bahanpengoordinasianpelaksanaankebijakanpemerintah
daerah dibidangKesejahteraan dan Fasilitasi Layanan Dasar;
f. menyiapkan
bahanmonitoring,evaluasidanpelaporanpelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah dibidangKesejahteraan dan Fasilitasi
Layanan Dasar;
g. menyiapkan
bahanpelayananadministrasipenyelenggaraan
urusan
pemerintahan bidang Kesejahteraan dan Fasilitasi Layanan Dasar;
h. menyiapkan bahanfasilitasipemberianhibahdanbantuan sosialkepada
Badan/Lembaga,
Organisasi
Masyarakat
(Ormas),kelompokmasyarakatdanindividuatau keluarga;
i. menyiapkan bahan pembinaan, monitoringdan evaluasi pelaksanaan
hibah dan bantuansosial kepada Badan/Lembaga, Organisasi
Masyarakat (Ormas), kelompok masyarakat danindividuataukeluarga;

j. menilai dan mengevaluasikinerjabawahan untuk memacu prestasi kerja;
k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbanganpengambilankebijakan;
l. melaporkanpelaksanaantugas sebagai wujudpertanggungjawaban; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidangtugasnya.
Pasal 19
(1) Subbagian Pendidikan, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Kepala BagianKesejahteraan Rakyat
(2) Kepala Subbagian Pendidikan, Sosial dan Budayamempunyai tugas
melakukanpenyiapan
bahan
perumusan,
pengoordinasian,pelaksanaan,pemantauan,evaluasi,pelaporan
dan
pelayananadministrasipenyelenggaraanurusanpemerintahan
bidangPendidikan, Sosial dan Budaya.
(3) Dalammelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Subbagian Pendidikan, Sosial dan Budayamempunyai uraian tugas
sebagai berikut :
a. menyiapkanbahanprogramkerjaSubbagianPendidikan,
Sosial
dan
Budayasebagai pedomandalam pelaksanaantugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
SekretariatDaerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaantugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsidan kompetensibawahandengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah
daerahdibidangPendidikan, Sosial dan Budaya;
e. menyiapkan
bahanpengoordinasianpelaksanaankebijakanpemerintah
daerahdibidangPendidikan, Sosial dan Budaya;
f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakanpemerintahdaerahdibidangPendidikan, Sosial dan Budaya;
g. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang Pendidikan, Sosial dan Budaya;
h. menilai dan mengevaluasikinerjabawahan untuk memacu prestasi kerja;
i. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbanganpengambilankebijakan;
j. melaporkanpelaksanaantugas sebagai wujudpertanggungjawaban; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidangtugasnya.
Paragraf 6
Asisten Perekonomian Dan Pembangunan
Pasal 20
(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Asisten
yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris
Daerah.
(2) AsistenPerekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian
administratif
terhadappelaksanaantugas
Perangkat
Daerah
yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidangtenaga kerja,bidang
transmigrasi, bidang
perindustrian,
bidangperdagangan,bidangkoperasidan UKM, bidang penanamanmodaldan
PTSP, bidang lingkunganhidup, bidang pertanian, bidang pangan, bidang
pekerjaan
umumdan
penataan
ruang,
bidangkelautandanperikanan,bidangperumahanrakyatdan
kawasan

permukiman, bidang pengelolaansumber dayaair,bidang pertanahan,bidang
perhubungan,fungsipenunjangurusanperencanaan,danurusanpenelitian
dan
pengembangan,serta
pengendalianpelaksanaankegiatan
Bagian
Perekonomian danBagianAdministrasi Pembangunan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten
Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunankebijakanpemerintahdaerahbidangtenaga
kerja,bidang
transmigrasi,
bidangperindustrian,bidangperdagangan,bidang
koperasidan
UKM,
bidangpenanamanmodaldan
PTSP,bidanglingkungan
hidup,
bidangpertanian,
bidang
pangan dan perkebunan, bidang
pekerjaanumumdanpenataan
ruang,bidangkelautan
danperikanan,bidang
perumahan
rakyatdankawasanpermukiman,bidang pengelolaan sumber daya air,
bidang
pertanahan,bidangperhubungan,fungsipenunjang
urusanperencanaan,danurusan penelitian dan pengembangan;
b. pengoordinasianpelaksanaankebijakanpemerintahdaerahbidangtenagak
erja,bidang
transmigrasi, bidangperindustrian,bidangperdagangan,bidang
koperasidan UKM,bidangpenanamanmodaldan PTSP,bidanglingkungan
hidup,bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan, bidang
pekerjaanumumdanpenataan
ruang,bidangkelautan
danperikanan,bidang
perumahan
rakyatdankawasanpermukiman,bidang pengelolaan sumber daya air,
bidangpertanahan,bidang
perhubungan,fungsipenunjang
urusanperencanaan,danurusan penelitian dan pengembangan;
c. pemantauan danevaluasi kebijakanpemerintahdaerah bidangtenaga
kerja, bidang transmigrasi, bidang perindustrian,bidangperdagangan,
bidang koperasi dan UKM, bidang penanamanmodaldan PTSP, bidang
lingkunganhidup, bidangpertanian,bidang pangan danperkebunan,
bidang
pekerjaanumum
danpenataan
ruang,bidangkelautandanperikanan,bidangperumahanrakyatdankawas
anpermukiman,bidang pengelolaan sumberdayaair, bidangpertanahan,
bidangperhubungan,fungsipenunjang
urusanperencanaan,danurusan
penelitian dan pengembangan;
d. pelayanan administrasibidangtenaga kerja,bidang transmigrasi, bidang
perindustrian, bidang perdagangan,bidang koperasidanUKM,bidang
penanaman
modal
dan
PTSP,
bidanglingkunganhidup,bidang
pertanian,bidang
pangan
dan
perkebunan,bidang
pekerjaan
umumdanpenataan
ruang,bidangkelautandan
perikanan,bidangperumahanrakyat dan kawasanpermukiman,bidang
pengelolaan
sumber
daya
air,bidang
pertanahan,
bidangperhubungan,fungsi
penunjangurusanperencanaan,danurusanpenelitian dan pengembangan;
e. pengoordinasiandanpengendalianperencanaan
danpelaksanaankegiatanBagian Perekonomian dan Bagian Administrasi
Pengendalian Pembangunan; dan
f. pelaksanaanfungsilainyangdiberikan
oleh
pimpinan,terkaitdengan
bidang tugasnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
AsistenPerekonomian dan Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. menyusunprogramdanrencanakerjaAsistenPerekonomian
danPembangunan
berdasarkanrencanastrategisSekretariat
Daerahsebagai pedomandalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikantugasdan
mengarahkantugasbawahansesuaidengan
fungsi dankompetensi bawahandengan prinsippembagian tugas habis;
c. mengoordinasikan perumusankebijakanteknis bidangtenaga kerja,
bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM,
bidang penanaman modal dan PTSP, bidang lingkungan hidup, bidang
kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan, bidang
pekerjaan
umumdan
penataanruang,bidang
kelautandan
perikanan,bidangperumahanrakyatdankawasanpermukiman,bidang
pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidangperhubungan,
fungsipenunjang
urusanperencanaan,danurusanpenelitian
dan
pengembangan;
d. mengoordinasikan
pelaksanaan
kebijakanteknisbidangtenagakerja,
bidang perindustrian,bidang perdagangan,bidang koperasi dan UKM,
bidangpenanamanmodaldanPTSP,bidang
lingkunganhidup,
bidang
kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan, bidang
pekerjaan
umumdan
penataanruang,bidang
kelautandan
perikanan,bidangperumahanrakyatdankawasanpermukiman,bidang
pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidangperhubungan,
fungsipenunjang
urusanperencanaan,danurusanpenelitian
dan
pengembangan;
e. melaksanakanpemantauandanevaluasi pelaksanaankebijakan bidang
tenaga
kerja,
bidangperindustrian,
bidang
perdagangan,
bidangkoperasidan
UKM,
bidangpenanamanmodaldanPTSP,bidang
lingkunganhidup,bidangkehutanan, bidangpertanian, bidangpangan
danperkebunan,bidangpekerjaanumum
danpenataanruang,bidang
kelautan dan perikanan,bidang perumahan rakyatdan kawasan
permukiman,bidangpengelolaansumber
dayaair,bidang
pertanahan,
bidang perhubungan,
fungsipenunjang urusan perencanaan,
danurusan penelitian dan pengembangan;
f. melaksanakanpembinaan,pengawasandanpengendalianpelaksanaantug
as Bagian Perekonomian dan Bagian Administrasi Pengendalian
Pembangunan agar tercipta tertib administrasi dalam pelaksanaan
tugas;
g. mengkoordinasikanpenyelenggaraankegiatan-kegiatanBagian
Perekonomian
dan
Bagian
Administrasi
Pengendalian
Pembangunanagarterciptatertibadministrasidalam
penyelenggaraan
pemerintahan;
h. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacuprestasi
kerja;
i. menyampaikansarandanmasukankepadapimpinanuntukbahanpertimba
ngan pengambilan kebijakan;
j. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan
k. melaksanakantugaskedinasanlain atas perintah pimpinansesuaidengan
bidang tugasnya.

Paragraf 7
Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan
Pasal 21

(1) Bagian Administrasi PengendalianPembangunan dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung
kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
(2) Kepala Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas
perumusandan
pelaksanaan
kebijakan,pengoordinasian,pemantauan,evaluasi,pelaporandanpelayananad
ministrasidibidang program, administrasi pembangunan, monitoring dan
evaluasi, serta pengelolaan dan pengadaan barang/jasa.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bagian Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunanbahanpengoordinasianperumusankebijakanpemerintah
daerah dibidangprogram, administrasi pembangunan, monitoring dan
evaluasi, serta pengelolaan dan pengadaan barang/jasa;
b. penyusunanbahanpengoordinasian
pelaksanaankebijakanpemerintah
daerah dibidangprogram, administrasi pembangunan, monitoringdan
evaluasi, serta pengelolaan dan pengadaan barang/jasa;
c. penyusunanbahan
monitoring,
evaluasidanpelaporanpelaksanaan
kebijakanpemerintah
daerahdibidangprogram,
administrasi
pembangunan, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan dan
pengadaan barang/jasa;
d. penyusunanbahan
pelayanan
administrasipenyelenggaraanurusan
pemerintahan
dibidang
program,
administrasi
pembangunan,
monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan dan pengadaan barang/jasa;
e. pembinaan,pengelolaandanpengendalianadministrasiperencanaandanpe
laporanSekretariat Daerah danpengendalianpembangunan; dan
f. pelaksanaanfungsi
lainyangdiberikanolehpimpinanterkaitdengan
tugasdanfungsinya.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bagian Pengendalian Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :
a. merumuskan program dan rencana kerja Bagian Administrasi
Pengendalian
Pembangunanberdasarkanrencana
strategisSekretariatDaerahsebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melaksanakankoordinasidenganunitkerjadilingkunganSekretariat
Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyeliatugasbawahansesuaidengan fungsi
dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyusun bahanpengoordinasianperumusan kebijakan pemerintah
daerah dibidangprogram, administrasi pembangunan, monitoring dan
evaluasi, serta pengelolaan dan pengadaan barang/jasa;
e. menyusunbahanpengoordinasian
pelaksanaankebijakan
pemerintahdaerah
dibidangprogram,
administrasi
pembangunan,
monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan dan pengadaan barang/jasa;
f. menyusun
bahanmonitoring,
evaluasidanpelaporanpelaksanaankebijakanpemerintahdaerah
dibidangprogram, administrasi pembangunan, monitoring dan evaluasi,
serta pengelolaan dan pengadaan barang/jasa;
g. menyusunbahanpelayananadministrasipenyelenggaraanurusan
pemerintahan bidangprogram, administrasi pembangunan, monitoring
dan evaluasi, serta pengelolaan dan pengadaan barang/jasa;
h. menyusundanmerumuskanbahankebijakan,pedoman,petunjukteknisper
encanaan,pengendalian,monitoring,evaluasidan
pelaporan
pembangunan;
i. menyelenggarakansosialisasi,
konsultasi,koordinasi,
monitoring,dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
j. melaksanakan
pengendalian,monitoring
danevaluasiterhadap
kegiatanpembangunan daerah;

k. melakukanevaluasihasilpelaksanaankegiatanpembangunandaerah,melal
ui rapat koordinasi antar dinas/instansi pengelola proyek, maupun
dengan caramengadakanpemantauan/monitoringterhadappelaksanaan
kegiatan proyek, untuk bahan penilaian terhadap kinerja dinas/instansi
pengelola;
l. menyiapkanbahanpembinaan,koordinasidan
analisispelaksanaan
pembangunanyangbersifatbantuan,baikyangbersumber daridanaPusat,
Provinsi maupun Kabupaten;
m. menyusun pelaksanaan APBD dan Standar Satuan Harga Pemerintah
Kabupaten Lombok Utara;
n. melaksanakanpenyusunanperencanaandanpelaporanSekretariatDaerah
yang meliputi RencanaKerjaAnggaran (RKA)/RencanaKerjaPerubahan
Anggaran (RKPA), Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA)/Dokumen
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
(DPPA),
RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)berdasarkanbahandanmateri
daribagian-bagian sesuai metodelogi danketentuan yangberlaku;
o. memfasilitasi
pelaksanakaanverifikasi
RKA/RKPA,DPA/DPPA
PerangkatDaeraholeh TimVerifikasi PemerintahKabupaten;
p. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
q. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk
bahanpertimbanganpengambilan kebijakan;
r. melaporkanpelaksanaan tugassebagai wujud pertanggungjawaban;dan
s. melaksanakantugaskedinasanlainatasperintahpimpinansesuaidengan
bidang tugasnya.
Pasal 22
(1) Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada
dibawah
dan
bertanggungjawab
langsung
kepadaKepala
Bagian
Administrasi Pengendalian Pembangunan.
(2) Kepala Subbagian Programmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, pengoordinasian,pelaksanaan,pemantauan,evaluasi,pelaporan
danpelayanan
administrasipenyelenggaraanfungsipenunjang
urusan
pemerintahan bidangprogram,dan pelaporan Sekretariat Daerah meliputi
penyusunan
RKA/RKPA,
DPA/DPPA,evaluasi
RKPD,verifikasi
RKA/RKPAdan DPA/DPPA.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan program kerja Subbagian Program sebagai
pedomandalampelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah agarterwujud sinkronisasi pelaksanaantugas;
c. mendistribusikan tugas dan penyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dankompetensibawahan dengan prinsip pembagiantugashabis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakanpemerintah
daerah di bidang program;
e. menyiapkanbahanpengoordinasianpelaksanaan
kebijakanpemerintah
daerah di bidang program;
f. menyiapkan
bahanmonitoring,evaluasi
danpelaporanpelaksanaan
kebijakan pemerintahdaerahdibidangprogram;
g. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan APBD dan Standar Satuan
Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
h. menyiapkanbahanpenyusunanperencanaandanpelaporanSekretariat
DaerahyangmeliputiRencanaKerjaAnggaran
(RKA)/RencanaKerja
Perubahan
Anggaran(RKPA),
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
(DPA)/Dokumen
Pelaksanaan
PerubahanAnggaran
(DPPA),dan
evaluasiRencanaKerja
PemerintahDaerah(RKPD)
berdasarkan

bahandanmateridaribagian-bagiansesuaimetodelogidan
ketentuanyangberlaku;
i. menyiapkanbahanfasilitasipelaksanakaanverifikasiRKA,DPA,DPPA
Perangkat Daerah olehTim Verifikasi PemerintahKabupaten;
j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
k. menyampaikan saran dan masukan kepadapimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Pasal 23
(1) Subbagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung
kepadaKepala Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan.
(2) Kepala Subbagian
Administrasi
Pembangunan
mempunyai
tugas
penyiapanbahan
perumusan,
pengoordinasian,
pelaksanaan,
pemantauan,evaluasi dan pelaporan meliputipengendalianoperasional
kegiatan,fasilitasiTimEvaluasi
danPengawasanRealisasiAnggaran(TEPRA),bantuankeuanganprovinsi
danbantuan keuanganpusat.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Administrasi Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :
a. menyiapkan bahan program kerja Subbagian Administrasi Pembangunan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah agarterwujud sinkronisasi pelaksanaantugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dankompetensibawahan dengan prinsip pembagiantugashabis;
d. menyiapkan bahan penyusunan laporanpengendalian pembangunan
dengan fasilitasi rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan
(POK);
e. melakukan
percepatan
penyerapan
belanja
daerah
dengan
mengkoordinasikan langkah-langkah strategis yangdiperlukan;
f. menyiapkanbahankoordinasievaluasipelaksanaankegiatanbantuan
keuangan propinsi dan bantuan keuangan pusat;
g. melaksanakan pengelolaan tata usaha bagian;
h. melaksanakan pengkoordinasian dan pengelolaan barang dan jasa
Pemerintah;
i. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 24
(1) Subbagian Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung
kepadaKepala Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan.

(2) Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan
penyiapanbahanperumusan,pengoordinasian,pelaksanaan,
pemantauan,evaluasi,
pelaporandanpelayananadministrasikegiatan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala
Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :
a. menyiapkan
bahanprogramkerjaSubBagianMonitoring
dan
Evaluasisebagai pedomandalampelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah agarterwujudsinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikantugasdanmenyeliatugasbawahansesuaidenganfungsi
dan kompetensi bawahandenganprinsip pembagiantugashabis;
d. menyiapkan bahan sinkronisasi pembangunan infrastruktur daerah,
fasilitasikegiatan
bantuanhibahdanpelaksanaanmonitoringdanevaluasi
pembangunan yang dibiayai dari APBD kabupaten, APBD Provinsi
dan APBN;
e. menyiapkan bahan pembinaan,koordinasi dan analisis pelaksanaan
pembangunan yang bersifat bantuan,baik yang bersumberdari pusat,
provinsi maupunkabupaten;
f. menyiapkandokumen
pelaksanaan
pembangunan
dengan
cara
pemantauan monitoring, dalam rangka pengawasan pembangunan, agar
pelaksanaan pembangunantidak menyimpangdari ketentuanmaupun
peraturanperundang-undanganyang berlaku
g. menyiapkan
bahan
koordinasi
penyusunan
laporan
realisasi
pelaksanaan APBD dan APBN;
h. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengendalian dan pelaporan
pembangunan sumber dana APBN;
i. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Paragraf 8
Bagian Perekonomian
Pasal 25
(1) Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada
dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Perekonomian
dan Pembangunan.
(2) Kepala
Bagian
Perekonomian
mempunyai
tugas
perumusandan
pelaksanaan kebijakan,pengoordinasian,pemantauan,evaluasi, pelaporan
danpelayanan administrasi penyelenggaraan sarana perekonomian,
produksi daerah, dan kerjasama daerah.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunanbahanpengoordinasianperumusankebijakanpemerintah
daerahdibidang sarana perekonomian, produksi daerah, dan kerjasama
daerah.
b. penyusunanbahanpengoordinasianpelaksanaankebijakanpemerintah
daerah dibidang sarana perekonomian, produksi daerah, dan kerjasama
daerah.

c. penyusunan bahan pemantauan danevaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerahdibidang sarana perekonomian, produksi daerah,
dan kerjasama daerah.
d. penyiapanbahanpelayananadministrasipenyelenggaraanurusan
pemerintahan bidang sarana perekonomian, produksi daerah, dan
kerjasama daerah.
e. pembinaanBadanUsahaMilikDaerahdan pengendalianinflasidaerah; dan
f. pelaksanaanfungsi
lainyangdiberikanolehpimpinanterkaitdengan
tugasdanfungsinya.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bagian Perekonomian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. merumuskanprogramdanrencanakerjaBagianPerekonomian
berdasarkanrencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman
dalam pelaksanakan tugas;
b. melaksanakankoordinasidenganunitkerjadilingkunganSekretariatDaera
h agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugasdanmenyeliatugasbawahansesuaidenganfungsi
dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyusun bahanpengoordinasianperumusan kebijakan pemerintah
daerahdibidang sarana perekonomian, produksi daerah, dan kerjasama
daerah;
e. menyusun bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah dibidang sarana perekonomian, produksi daerah, dan kerjasama
daerah;
f. menyusun bahan monitoring danevaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerahdibidangsarana perekonomian, produksi daerah, dan
kerjasama daerah;
g. menyusunbahanpelayananadministrasipenyelenggaraanurusan
pemerintahan bidangsarana perekonomian, produksi daerah, dan
kerjasama daerah;
h. menyusun
bahan
koordinasipembinaandanpengembanganperekonomian
daerahyang
meliputibidang sarana perekonomian, produksi daerah, kerjasama
daerah dan Pengendalian Inflasi Daerah;
i. memfasilitasi penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah;
j. menyusun perumusan kebijakan pengelolaan dan pengawasan BUMD;
k. memfasilitasipenyusunan rencanakerjadananggaranpendapatan dan
belanja BUMD;
l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan
o. melaksanakan tugas kedinasanlainatasperintahpimpinansesuai dengan
bidang tugasnya.
Pasal 26
(1) Subbagian Sarana Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala
Bagian Perekonomian.
(2) Kepala Subbagian Sarana Perekonomian mempunyai tugasmelakukan
penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan,
evaluasi,
pelaporan
dan
pelayanan
administrasidibidangsarana
perekonomiandan pengendalian inflasi daerah.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Sarana Perekonomian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkanbahan program kerja Subbagian Sarana Perekonomian
sebagaipedomandalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
Sekretariat daerah agarterwujudsinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dankompetensibawahan dengan prinsip pembagiantugashabis;
d. menyiapkanbahankoordinasiperumusankebijakanpemerintahdaerah
dibidang Sarana Perekonomian;
e. menyiapkanbahankoordinasipelaksanaan kebijakanpemerintahdaerah
dibidang Sarana Perekonomian;
f. menyiapkanbahan monitoring danevaluasi pelaksanaankebijakan
pemerintah daerahdibidang Sarana Perekonomian;
g. menyiapkanbahan
pelayananadministrasipenyelenggaraanurusan
pemerintahan bidang Sarana Perekonomian;
h. menyiapkan bahan penyusunan pedoman danpetunjuk teknis
pembinaan dan peningkatan usaha-usaha perekonomian;
i. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinanuntukbahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Pasal 27
(1) Subbagian Produksi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian
Perekonomian.
(2) Kepala Subbagian Produksi Daerah mempunyai tugas memimpin,
merencanakan, mengatur, mengawasi, pembinaan dan mengendalikan
kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang produksi daerah
dan pengelolaantata usaha bagian.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Produksi Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan program kerjaSubbagian Produksi Daerahsebagai
pedomandalam pelaksanaantugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
Sekretariatdaerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaantugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsidan kompetensibawahandengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahanpengoordinasian perumusankebijakan pemerintah
daerah dibidang pembinaandan pengembanganProduksi Daerah;
e. menyiapkan bahanpengoordinasian pelaksanaankebijakan pemerintah
daerah dibidang pembinaandan pengembanganProduksi Daerah;
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah dibidangpembinaandan pengembanganProduksi
Daerah;
g. menyiapkan
bahanpelayananadministrasipenyelenggaraan
urusan
pemerintahan bidang pembinaan dan pengembanganproduksi daerah.
h. menyiapkan bahan pengendalian inflasi daerah;
i. menyiapkanbahan pembinaan pengelolaanBUMD;
j. melakukan analisa perkembangan dan pencapaian Kinerja BUMD;
k. menyiapkanbahankajian
permasalahanpembinaan
dan
pengembanganproduksi daerah;
l. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan tata usaha bagian;
m. menilaidan mengevaluasikinerjabawahan untuk memacu prestasi kerja;

n. menyampaikansarandan
masukan
kepadapimpinanuntukbahan
pertimbanganpengambilankebijakan;
o. melaporkanpelaksanaantugas sebagai wujudpertanggungjawaban; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidangtugasnya.
Pasal 28
(1) Subbagian Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian
Perekonomian.
(2) Kepala Subbagian Kerjasamamempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan, pengoordinasian,pelaksanaan, pemantauanevaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan kerjasama daerah.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Kerjasama mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan program kerja Subbagian Kerjasama sebagai
pedomandalam pelaksanaantugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
Sekretariatdaerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaantugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsidan kompetensibawahandengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahanpengoordinasian perumusankebijakan pemerintah
daerah dibidangKerjasama Daerah;
e. menyiapkan bahanpengoordinasian pelaksanaankebijakan pemerintah
daerah dibidangKerjasama Daerah;
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah dibidangKerjasama Daerah;
g. menyiapkan
bahanpelayananadministrasipenyelenggaraan
urusan
pemerintahan dibidangKerjasamaDaerah.
h. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan
BadanUsaha MilikDaerah;
i. menyiapkanbahankajian permasalahanKerjasamaDaerah.
j. menilaidan mengevaluasikinerjabawahan untuk memacu prestasi kerja;
k. menyampaikansarandan
masukan
kepadapimpinanuntukbahan
pertimbanganpengambilankebijakan;
l. melaporkanpelaksanaantugas sebagai wujudpertanggungjawaban; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidangtugasnya.
Paragraf 9
Asisten Administrasi Umum
Pasal 29
(1) Asisten Bidang Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Asisten yang
berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
(2) Asisten
Bidang
Administrasi
Umum
mempunyai
tugas
membantuSekretarisDaerahdalam
penyusunan
kebijakan
danpengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat
Daerahyang
menyelenggarakanurusan
pemerintahan
bidangkomunikasidaninformatika,bidangstatistik,bidang persandian, dan
fungsi
penunjang
urusan
pemerintahan
bidang
kepegawaian,pendidikandanpelatihan,pengawasan,keuangandan
pengendalian pelaksanaan kegiatanBagian HubunganMasyarakat dan
Protokol,BagianOrganisasi danBagianUmum.
(3) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten
Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

a.

pengoordinasian
penyusunankebijakanpemerintahdaerahdibidang
komunikasidan informatika,bidang statistik,bidangpersandian,bidang
kepegawaian, pendidikandanpelatihan, bidangpengawasan,danbidang
keuangan;
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakanpemerintah daerah dibidang
komunikasidaninformatika,bidangstatistik,bidangpersandian,bidangkep
egawaian,
pendidikandanpelatihan,
bidangpengawasan,danbidang
keuangan;
c. pemantauandanevaluasi
kebijakanpemerintahdaerahdibidangkomunikasidan informatika,bidang
statistik,bidangpersandian,bidang
kepegawaian,
pendidikandanpelatihan, bidangpengawasan,danbidang keuangan;
d. pelayananadministrasidibidangkomunikasidaninformatika,bidang
statistik,
bidang
persandian,
bidangkepegawaian,
pendidikandanpelatihan,bidangpengawasan,dan bidangkeuangan;
e. pengoordinasian
danpengendalianperencanaandanpelaksanaan
kegiatan BagianHubunganMasyarakatdanProtokol, BagianOrganisasi,
dan BagianUmum; dan
f. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan olehpimpinanterkait dengan
bidangtugasnya.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten
Administrasi Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. menyusun programdanrencanakerjaAsisten Administrasiberdasarkan
rencana strategis Sekretariat Daerah sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikantugasdan
mengarahkantugasbawahansesuaidengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
c. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi
dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, bidang
kepegawaian,pendidikandanpelatihan,bidangpengawasan,danbidang
keuangan;
d. mengoordinasikanpelaksanaankebijakanteknisdibidangkomunikasidan
informatika, bidang statistik, bidang persandian, bidang kepegawaian,
pendidikandanpelatihan, bidangpengawasan, danbidang keuangan;
e. melaksanakan
pemantauandan
evaluasipelaksanaankebijakan
teknisdibidangkomunikasidan
informatika,bidangstatistik,bidangpersandian,
bidang
kepegawaian,pendidikan
dan
pelatihan,
bidangpengawasan, dan
bidangkeuangan;
f. melaksanakan pembinaan,pengawasan dan pengendalianpelaksanaan
tugasBagianHubunganMasyarakatdanProtokol, BagianOrganisasi dan
BagianUmum, agar terciptatertib administrasi dalam pelaksanaan tugas;
g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Bagian Hubungan
Masyarakat dan Protokol, BagianOrganisasi dan Bagian Umum agar
tercipta tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
h. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
i. menyampaikansarandan
masukankepada
pimpinanuntukbahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Paragraf 10
Bagian Umum
Pasal 30

(1) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah
dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Administrasi Umum.
(2) Kepala
Bagian
Umum
mempunyai
tugas
melakukanperumusan
danpelaksanaan
kebijakan,
pengoordinasian,pemantauan,evaluasidan
pelaporanpenyelenggaraan
tata
usahadan
keuangan,
rumah
tangga,perlengkapan dan aset Sekretariat Daerah.
(3) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis ketatatausahaan,
keuangan,
kerumahtanggaan
dan
perlengkapan
Bupati/WakilBupati,SekretariatDaerahdanaset
yang
dikelola
SekretariatDaerah;
b. pengoordinasian
pelaksanaan
ketatatausahaan,
keuangan,
kerumahtanggaan
dan
perlengkapan
Bupati/WakilBupati,SekretariatDaerahdanaset
yang
dikelola
SekretariatDaerah;
c. pelaksanaan pembinaan,monitoring dan evaluasi pelaksanaan keuangan,
kerumahtanggaan
dan
perlengkapan
Bupati/WakilBupati,SekretariatDaerahdanaset
yang
dikelola
SekretariatDaerah;
d. pelayanan administrasi ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan
dan perlengkapan Bupati/WakilBupati,SekretariatDaerahdanaset yang
dikelola SekretariatDaerah;dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan
tugasdanfungsinya
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bagian Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. merumuskan programdanrencana kerjaBagian Umumberdasarkan
rencana
strategis
SekretariatDaerahsebagaipedomandalam
pelaksanakan tugas;
b. melaksanakan
koordinasidenganunitkerjadilingkunganSekretariat
Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis ketatausahaan,
keuangan,
kerumahtanggaan
dan
perlengkapan
Bupati/WakilBupati,SekretariatDaerahdanaset
yang
dikelola
SekretariatDaerah;
e. mengkoordinasikan
pelaksanaan
ketatausahaan,keuangan,
kerumahtanggaan
dan
perlengkapan
Bupati/WakilBupati,SekretariatDaerahdanaset
yang
dikelola
SekretariatDaerah;
f. melaksanakan
pembinaan,monitoringdan
evaluasi
pelaksanaan
ketatausahaan, keuangan Bupati/Wakil Bupati, SekretariatDaerahdan
StafAhli Bupati;
g. menyelenggarakanpelayananadministrasiketatausahaan,
keuangan
Bupati/Wakil Bupati, SekretariatDaerahdan StafAhli Bupati;
h. menyelenggarakan pelayanan kerumahtanggaan Bupati dan Wakil
Bupati danSekretariatDaerah;
i. menyelenggarakan penyediaan dan pemeliharaan aset di lingkungan
Sekretariat Daerah;
j. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati;
k. melaksanakanpengelolaankearsipandilingkunganSekretariatDaerah agar
arsip dapat terjaga dan terpelihara dengan baik.
l. memfasilitasi pelaksanaanperjalanan dinas bagi Bupati/Wakil Bupati,
Sekretaris Daerah, StafAhli Bupati, dan pejabat/pegawai dilingkungan

m.
n.
o.
p.
q.

SekretariatDaerahsesuaidengan
peraturanperundang-undanganuntuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakananalisis
kebutuhanpenyediaandan
pemeliharaan
peralatandan perlengkapan dilingkunganSekretariatDaerah untuk
menunjang kelancaran penyelenggaran kegiatan pemerintahan;
menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan
melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Pasal 31

(1) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Kepala Bagian Umum.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas memimpin,
merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan
bawahan
dalam
pelaksanaan
penyusunan
program
kegiatan,
penatausahaan dan keuangan sekretariatdaerah.
(3) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :
a. menyiapkan bahan program kerja Subbagian Tata Usaha dan
Keuangansebagaipedomandalampelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah agarterwujud sinkronisasi pelaksanaantugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dankompetensibawahan dengan prinsip pembagiantugashabis;
d. menyiapkanbahanpelayananadministrasiketatausahaan
dan
keuanganBupati/Wakil Bupati, Sekretariat Daerah
dan Staf Ahli
Bupati;
e. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan di lingkungan Sekretariat
Daerahagararsip dapat terjagadan terpeliharadengan baik;
f. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli
sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran
pelaksanaantugas;
g. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan yang
meliputi gaji pegawai, keuangan, serta hak-hak keuangan lainnya di
lingkup Bagian dan Sekretariat Daerah;
h. menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan realisasi belanja
secara berkala;
i. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan tata usaha lingkup Bagian
dan Sekretariat Daerah;
j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan
m. melaksanakantugas kedinasan lain atas perintah pimpinansesuai
dengan bidang tugasnya.
Pasal 32

(1) Subbagian Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian
Umum.
(2) Kepala
Subbagian
Perlengkapan
mempunyai
tugasmelakukanpenyiapanbahan
perumusan,
pengoordinasian,
pelaksanaan,
pemantauan,evaluasidanpelaporan
pemeliharaansaranadanprasaranaperlengkapankerja,dan
pengelolaan
perlengkapan lingkup sekretariat daerah.
(3) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Perlengkapan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan
bahan
program
kerja
Subbagian
Perlengkapansebagaipedomandalampelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah agarterwujud sinkronisasi pelaksanaantugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dankompetensibawahan dengan prinsip pembagiantugashabis;
d. menyiapkan
perencanaan,
pengadaan,
pemeliharaan,
dan
pendistribusian dibidang perlengkapan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
e. menyiapkan tempat/ruangan untuk kegiatan rapat Pemerintah Daerah
dan pelantikan;
f. memproses penyelesaian surat-surat kelengkapan kendaraan dinas
yang meliputi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor (BPKB), KIR dan Kartu Inventaris Barang (KIB)
serta kendaraan dinas Sekretariat Daerah;
g. penyiapan bahan penetapan Surat Pemegang Kendaraan Dinas di
lingkungan SekretariatDaerah;
h. menyiapkan bahan pengaturan penggunaan bahanbakar minyak
lingkup Sekretariat Daerah;
i. menyiapkandataRencanaKebutuhanBarangUnit(RKBU)dilingkungan
SekretariatDaerah
melaluiinventarisasikebutuhanmasing
–masing
bagian;
j. menyiapkan bahanpengelolaan penggunaanair,listrikdantelepon serta
jasa komunikasi lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah agar tercipta
efektifitasdanefisensidalampenggunaannya;
k. menyiapkanbahantindaklanjutrencanapenyediaandanpemeliharaan
gedung kantor berdasarkan permohonan dari bagian/unit kerja
sertahasil
pengecekan
lapangan
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang- undangan;
l. memfasilitasipermohonanpinjam
gedung
kantor
yang
dikelolaSekretariat Daerah;
m. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
n. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
o. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinansesuai
dengan bidang tugasnya.
Pasal 33
(1) Subbagian Rumah Tanggadipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian
Umum.
(2) Kepala Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,evaluasi

dan pelaporan pengelolaan urusan kerumahtanggaanBupati/WakilBupati,
dan SekretariatDaerah.
(3) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Rumah Tangga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. menyusunprogramkerjaSubbagianRumahTanggasebagaipedoman dalam
pelaksanakan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
SekretariatDaerahagarterwujudsinkronisasipelaksanaantugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsidankompetensibawahandenganprinsippembagiantugashabis;
d. menyiapkan bahanpengelolaan penggunaanair,listrikdantelepon serta
jasa komunikasi lainnya di lingkungan rumah tangga Bupati/Wakil
Bupati agar tercipta efektifitasdanefisensidalampenggunaannya;
e. menyiapkanpenyediaanmakandanminumuntukkegiatanrapatdinas
danjamuan/penerimaantamudinasdilingkunganSekretariatDaerah;
f. menyiapkan
penyediaan
akomodasi
untuk
tamu-tamu
dinas
PemerintahDaerah;
g. menyiapkanpenyediaanlumpsumdanadministrasiperjalanandinasbagiBup
ati/WakilBupati
dan
pejabat/pegawai
di
lingkungan
SekretariatDaerahsesuaidengan
ketentuan
peraturanperundangundangan yangberlaku untuk kelancaranpelaksanaantugas.
h. menyiapkanbahanpelayanankerumahtanggaanBupati/Wakil
Bupati
danSekretariatDaerah untukmendukungkelancaranpelaksanaantugas;
i. menyelenggarakan pemeliharaan rumah jabatan Bupati dan Wakil
Bupati;
j. menilaidanmengevaluasikinerjabawahanuntukmemacuprestasikerja;
k. menyampaikan saran dan masukankepada pimpinan untuk bahan
pertimbanganpengambilan kebijakan;
l. melaporkanpelaksanaantugassebagaiwujudpertanggungjawaban;dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
denganbidang tugasnya
Paragraf 11
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Pasal 34
(1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Asisten Administrasi Umum.
(2) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai
tugasperumusan
dan
pelaksanaankebijakan,pengoordinasian,pemantauan,evaluasi dan pelaporan,
dan
pelayanan
administrasi penyelenggaraankegiatan kehumasandan
keprotokolan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokolmenyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan
bahanpengoordinasianperumusankebijakanpemerintah
daerah dibidang Kehumasan dan Keprotokolan;
b. penyusunanbahanpengoordinasianpelaksanaankebijakanpemerintah
daerahdibidang Kehumasan dan Keprotokolan;
c. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakanpemerintahdaerahdibidangKehumasan dan Keprotokolan;
d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis bidang kehumasan
dankeprotokolan; dan
e. pelaksanaanfungsilainyangdiberikanolehpimpinan,terkaitdengan
tugasdanfungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai uraian tugas
sebagai berikut :
a. menyusunprogramdanrencanakerjabagianhubunganmasyarakatdanprot
okolmendasarkanrencanastrategisSekretariat
Daerahsebagaipedoman
dalam pelaksanaan tugas;
b. melaksanakankoordinasidenganunitkerjadilingkunganSekretariatDaera
h agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
a. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
c. menyelenggarakan kebijakan teknis kehumasandan keprotokolan;
d. menyelenggarakanpeliputan
dan
pendokumentasian
kegiatankegiatanBupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah dan kegiatan
kedinasan lainnya;
e. mengolahdatadaninformasihasilpeliputankegiatan-kegiatan
Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris dan kegiatankedinasan lainnya untuk
bahan publikasi;
f. menyelenggarakan publikasikebijakan/kegiatan Bupati/Wakil Bupati/
Sekretaris melalui press release, pressconference, coffeemorning, media
cetakdan elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
g. mendokumentasikanberita-berita
dan/atau
artikel-artikel
terkait
kegiatandan/ataukejadiandikabupatenyangdimuatdalamberbagaimedia
cetak dan media elektronik sebagai bahan evaluasi dan pengambilan
kebijakan lebih lanjut;
h. menyusunnaskah
sambutan
kegiatan-kegiatan
Bupati/Wakil
Bupati/Sekretaris Daerah sesuai pedoman untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
i. menyelenggarakan
pelayanankeprotokolanBupati/WakilBupati/
Sekretaris Daerah sesuai pedoman untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
j. melaksanakan pembinaan keprotokolan bagi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah;
k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan
n. melaksanakantugaskedinasanlainatas perintahpimpinansesuai dengan
bidang tugasnya.
Pasal 35
(1) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Kepala Bagian Hubungan Masyaarakat dan Protokol.
(2) Kepala Subbagian Dokumentasi dan Publikasimempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,pelaksanaan pemantauan,
evaluasi danpelaporan meliputikegiatan peliputan,pendokumentasian,
pengolahandan
publikasikegiatan/kebijakanBupati/WakilBupati
dan
SekretarisDaerah.
(3) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Dokumentasi dan Publikasi mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :
a. menyiapkan bahan program kerja Subbagian dokumentasi dan
publikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah agarterwujud sinkronisasi pelaksanaantugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dankompetensibawahan dengan prinsip pembagiantugashabis;
d. menyiapkanbahanpeliputankegiatanBupati/WakilBupati/Sekretaris
Daerahsesuaipedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menyiapkan bahan pendokumentasian kegiatanBupati/Wakil Bupati/
SekretarisDaerah sesuaipedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyiapkandata dan informasi hasil peliputan kegiatan-kegiatan
Bupati/WakilBupati
dan
Sekretaris
Daerah
kegiatankedinasanlainnyauntuk bahanpublikasi;
g. mengelola
pembuatanberita
kegiatanPemerintahKabupatendalamwebsitedalamrangka
mendukung
kelancaran publikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten;
h. menyiapkanbahanpendokumentasianberita-beritadan/atauartikelartikel
terkait
kegiatan
dan/atau
kejadiandikabupatenyang
dimuatdalam berbagai media cetak dan mediaelektronik sebagai bahan
evaluasi dan pengambilankebijakanlebih lanjut;
i. menilaidanmengevaluasikinerja bawahanuntuk memacu prestasi kerja;
j. menyampaikansaran
dan
masukankepada
pimpinanuntukbahanpertimbangan pengambilan kebijakan;
k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
l. melaksanakantugaskedinasanlain atasperintahpimpinansesuai dengan
bidang tugasnya.
Pasal 36
(1) Subbagian Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
(2) Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan
penyiapan
bahan
perumusan,
pengoordinasian,pelaksanaan
pemantauan,evaluasidan
pelaporan,danpelayananadministrasihubungan
masyarakat dan pelayanan informasi publik.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan program kerja Subbagian Hubungan Masyarakat
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah agarterwujud sinkronisasi pelaksanaantugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dankompetensibawahan dengan prinsip pembagiantugashabis;
d. melakukan analisis dan pengolahan data serta informasi dari media
massa dan masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakandanpenyusunan naskah sambutan;
e. menyiapkan bahan penyusunan data base pelayanan informasi dan
kehumasan;
f. menyiapkan bahan penyusunan naskah sambutan kegiatan-kegiatan
Bupati/Wakil
Bupati/SekretarisDaerahmelaluikoordinasidengan
Perangkat Daerah/unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
g. penyiapan layanan pengolahan informasi publik dan pelayanan
informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang Keterbukaan Informasi Publik, layanan pengaduan masyarakat,
pengelolaan hubungan dengan media (media relations), penyediaan
bahan komunikasi bagi pimpinan daerah;

h. penyimpanan bahan pelaksanaan kehumasan, pers conference, talk
show dan atau kegiatan publikasi dan dokumentasi lainnya sesuai
kebijakan Bupati;
i. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan tata usaha bagian;
j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Pasal 37
(1) Subbagian Protokoldipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada
dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat dan Protokol.
(2) Kepala Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukanpenyiapanbahan
perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,evaluasi dan
pelaporan pembinaan danpelayanan keprotokolan.
(3) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Protokol mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkanbahanprogramkerjaSubbagianProtokolsebagaipedoman
dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah agarterwujud sinkronisasi pelaksanaantugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dankompetensibawahan dengan prinsip pembagiantugashabis;
d. menyiapkanbahanpenyusunanpedomandanpetunjuktekniskegiatan
keprotokolan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menyiapkan
bahan
pembinaan
keprotokolan
bagi
satuan
kerjaperangkat daerah melaluipenyuluhan dan bimbinganteknis
keprotokolanuntuk
meningkatkan
kemampuandan
kualitas
sumberdaya manusia bidang keprotokolan;
f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan acara Bupati/Wakil
Bupati/SekretarisDaerah untukkelancaranpelaksanaantugas;
g. menyiapkan bahan pelayanan keprotokolan dalam pelaksanaan
kegiatan kunjungankerja pejabatpemerintah/pemerintahdaerahprovinsi
dan tamu pemerintah daerah,rapat-rapatdinas,pertemuan,upacara,
penerimaantamudan
pelantikan,bekerjasamadenganinstansiterkait
untuk kelancaranpelaksanaantugas;
h. melakukanpenyusunanaturacara,tatatempatdantatapenghormatan
dalamkegiatanpenerimaantamuBupati/WakilBupati,kunjungankerja
Bupati/Wakil Bupati di wilayah Kabupaten, penyelenggaraan rapat
dinas,
penyelenggaraan
resepsi/jamuan
kedinasan
dan
penyelenggaraan upacarabendera, upacarakenegaraan danupacara
kedinasanlainnya
sesuaidenganketentuanperaturanperundangundangan agar terciptakelancarandalam pelaksanaan tugas;
i. menyusun jadwal pelaksanaan pembina apel pagi dilingkungan
Sekretariat Daerah;
j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
k. menyampaikan saran dan masukan kepadapimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Paragraf 12
Bagian Organisasi
Pasal 38
(1) Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada
dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Administrasi
Umum.
(2) Kepala
Bagian
Organisasi
mempunyai
tugas
perumusan
danpelaksanaankebijakan,
pengoordinasian,
pemantauan,
evaluasi,pelaporan dan pelayanan administrasi penyelenggaraanfungsi
penunjangurusan pemerintahan bidangkelembagaan,ketatalaksanaandan
pelayananpublik,analisis jabatan, kepegawaian, dan reformasi birokrasi.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunanbahanpengoordinasianperumusankebijakanpemerintah
daerah
bidangkelembagaan,
ketatalaksanaandan
pelayananpublik,analisis jabatan, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
b. penyusunanbahanpengoordinasian
pelaksanaankebijakanpemerintah
bidang kelembagaan, ketatalaksanaandan pelayananpublik,analisis
jabatan, reformasi birokrasi dan kepegawaian lingkup sekreatariat
daerah;
c. penyusunan
bahan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaankebijakan
pemerintah
bidang
kelembagaan,
ketatalaksanaandan
pelayananpublik,analisis
jabatan,
reformasi
birokrasi dan kepegawaian lingkup sekreatariat daerah;
d. penyusunanbahanpelayananadministrasipenyelenggaraanfungsi
penunjang
urusanpemerintahanbidangkelembagaan,ketatalaksanaandan
pelayananpublik,analisis jabatan, reformasi birokrasi dan kepegawaian
lingkup sekretariat daerah;
e. perumusandan
pelaksanaankebijakanteknisbidang
kelembagaan,
ketatalaksanaandan
pelayananpublik,analisis
jabatan,
reformasi
birokrasi dan kepegawaian lingkup sekretariat daerah;
f. pembinaan pemantauandanevaluasipelaksanaankebijakanteknis bidang
kelembagaan, ketatalaksanaandan pelayananpublik,analisis jabatan,
reformasi birokrasi dan kepegawaian lingkup sekretariat daerah;dan
g. pelaksanaan fungsi lainyang diberikan olehatasan terkaitdengan tugas
dan fungsinya.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bagian Organisasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. merumuskanprogramdanrencanakerjaBagianOrganisasiberdasarkanren
cana strategisSekretariatDaerahsebagaipedoman dalam pelaksanaan
tugas;
b. melaksanakan
koordinasidenganunitkerjadilingkunganSekretariat
Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyusunbahanpengoordinasianperumusankebijakanteknisbidang
kelembagaan, ketatalaksanaandan pelayananpublik,analisis jabatan,
reformasi birokrasi dan kepegawaian lingkup sekretariat daerah;
e. menyusun bahanpengoordinasianpelaksanaan kebijakanteknis bidang
kelembagaan, ketatalaksanaandan pelayananpublik,analisis jabatan,
reformasi birokrasi dan kepegawaian lingkup sekretariat daerah;

f.

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

s.
t.
u.
v.

w.
x.
y.
z.

menyusun bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan
teknisbidangkelembagaan,
ketatalaksanaandan
pelayananpublik,analisis jabatan, reformasi birokrasi dan kepegawaian
lingkup sekretariat daerah;
merumuskan
kebijakanteknispenataanorganisasi
perangkatdaerah
kabupaten;
menyusun perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan
Organisasi Perangkat Daerah;
menyelenggarakananalisisjabatan,analisisbebankerja,evaluasijabatan
perangkat daerah;
menyusun Standar Kompetensi Manajerial (SKM);
menyusun database perangkat daerah;
merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan publik;
menyusunkebijakanteknispenyelenggaraanstandar
pelayananminimal
kabupaten sebagai bahan evaluasi kinerja daerah;
menyusunkebijakan teknis tata naskahdinas dan pakaiandinas di
lingkungan pemerintah kabupaten;
menyusun
pedomanStandarPelayanan(SP),Standar
Operasional
Prosedur (SOP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan fasilitasi
penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM);
menyusun pola hubungan kerja organisasi perangkat daerah;
menyusun standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah;
menyusun Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT),
IndikatorKinerja Utama(IKU),RencanaAksi(RA)PencapaianKinerja, dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Sekretariat
Daerah;
melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten;
menyusunan
pedomandanpelaksanaan
penerapanbudayakerja
di
lingkungan Pemerintah Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
menyusun
roadmapdanrencanaaksireformasibirokrasiberdasarkan
peraturan perundang-undangan sebagai bahan dalam pengambilan
kebijakan;
menyelenggarakanpembinaan,monitoring
danevaluasipelaksanaan
kegiatan kelembagaan, ketatalaksanaandan pelayananpublik,analisis
jabatan, reformasi birokrasi dan kepegawaian lingkup sekretariat
daerah;
menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
menyampaikan
sarandan
masukankepada
pimpinanuntukbahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan
melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Pasal 39

(1) Subbagian Kelembagaandipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian
Organisasi.
(2) Kepala
Subbagian
Kelembagaan
mempunyai
tugas
melakukanpenyiapanbahan
perumusan,
pengoordinasian,pelaksanaan,pemantauan,evaluasi,pelaporan
danpelayananadministrasipenyelenggaraankegiatan dibidang kelembagaan.
(3) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Kelembagaanmempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan
bahanprogramkerjaSubbagianKelembagaansebagai
pedomandalampelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi
dengan
unit kerja pada
bagian
di
lingkunganSekretariat
Daerah
agarterwujud
sinkronisasi
pelaksanaantugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyeliatugas bawahan sesuaidengan
fungsi dankompetensibawahan dengan prinsip pembagiantugashabis;
d. menyiapkan
bahan
pengoordinasian
perumusan
kebijakanpemerintahdaerahdibidang kelembagaan;
e. menyiapkanbahanpengoordinasianpelaksanaankebijakanpemerintah
daerahdibidangkelembagaan;
f. menyiapkan
bahanmonitoring,evaluasi
danpelaporanpelaksanaan
kebijakanpemerintah daerah dibidang kelembagaan;
g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penataan organisasi
perangkat daerah;
h. menyiapkanbahanperumusantugas,fungsidanuraiantugas
jabatanOrganisasiPerangkat Daerah (OPD);
i. menyiapkanbahanpenyusunananalisisjabatan,analisisbebankerjadan
evaluasi jabatanperangkatdaerah;
j. menyiapkan bahan penyusunan Standar Kompetensi Manajerial (SKM);
k. menyiapkan bahan penyusunan database perangkat daerah;
l. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan
fungsi perangkat daerah secara periodikuntukmengetahui efektifitas
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsiperangkatdaerah;
m. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
n. menyampaikan saran dan masukan kepadapimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
o. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Pasal 40
(1) Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publikdipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
(2) Kepala Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahanperumusan,pengoordinasian,pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan dan petunjuk
teknisbidang ketatalaksanaan danpelayananpublik,
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publikmempunyai urian tugas
sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan program kerja Subbagian Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publiksebagaipedomandalampelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah agarterwujud sinkronisasi pelaksanaantugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dankompetensibawahan dengan prinsip pembagiantugashabis;
d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan
pelayanan publik;
e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan
standar pelayanan minimalkabupaten;
f. menyiapkanbahanpenyusunankebijakanteknistatanaskahdinasdan
pakaian dinas di lingkungan pemerintah kabupaten;

g. menyiapkan bahan penyusunan pedoman Standar Pelayanan (SP),
StandarOperasionalProsedur(SOP),SurveyKepuasanMasyarakat(SKM)
dan fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) untuk
meningkatkan kualitas pelayananpublik;
h. menyiapkan bahan penyusun Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja
Tahunan
(RKT),
IndikatorKinerja
Utama(IKU),RencanaAksi(RA)PencapaianKinerja, Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Rencana Strategis Sekretariat
Daerah;
i. menyiapkan
bahan
pengelolaan
dan
pengembangan
Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah
Kabupaten;
j. menyiapkan
bahan
penyusun
pedomandanpelaksanaan
penerapanbudayakerja
di
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk
pedoman pelaksanaan tugas;
k. menyiapkan bahan penyusunan pola hubungan kerja organisasi
perangkat daerah;
l. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan tata usaha bagian;
m. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
n. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
o. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan
p. melaksanakantugaskedinasanlainatas perintahpimpinansesuai dengan
bidang tugasnya.
Pasal41
(1) Subbagian Analisis Jabatandipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian
Organisasi.
(2) Kepala Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahanperumusan,pengoordinasian,pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan dan petunjuk teknisbidang
analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi
jabatan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan
Sekretariat Daerah.
(3) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Analisis Jabatanmempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan bahanprogramkerjaSubbagian Analisis Jabatansebagai
pedomandalampelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja pada bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah agarterwujud sinkronisasi pelaksanaantugas;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dankompetensibawahan dengan prinsip pembagiantugashabis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakanpemerintah
daerahdibidangAnalisis Formasi Jabatan;
e. menyiapkanbahanpengoordinasianpelaksanaankebijakanpemerintah
daerahdibidangAnalisis Formasi Jabatan;
f. menyiapkan
bahanmonitoring,evaluasi
danpelaporanpelaksanaan
kebijakanpemerintah daerah dibidang Analisis Formasi Jabatan;
g. menyiapkanbahanpenyusunananalisisjabatan,analisisbebankerja
dan
evaluasi jabatanperangkatdaerah;
h. menyiapkan bahan penyusunan Standar Kompetensi Manajerial (SKM);

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

menyiapkanbahanpembinaandanpeningkatankualitasSumberDaya
Manusia(SDM) analisjabatan;
penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil analisis beban kerja
dan peta jabatan;
penyelesaian administrasi kepegawaian di lingkup sekretariat daerah
yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, dan
laporan berkala;
penyiapan bahan pelaksanaan penyelesaian keputusan pemberhentian
pembayaran pegawai di lingkup Sekretariat Daerah yang pensiun;
menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
menyampaikan saran dan masukan kepadapimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan
melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Paragraf 13
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 42

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Sekretariat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 43
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksuddalam Pasal 42,
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjangjabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompoksesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan bebankerja.
(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 44
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan
Kepala Subbagian serta Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam
lingkungan Sekretariat Daerah dengan instansi terkait sesuai bidang tugas
masing-masing.

Pasal 45
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB V
PENUTUP
Pasal 47
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan BupatiLombok
Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Lombok UtaraTahun 2011 Nomor 3) dan
Peraturan BupatiLombok Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentangPerubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Lombok UtaraTahun 2013
Nomor 5)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 48
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Utara.
Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 5 Juni 2017
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