BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN 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
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lombok Utara.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

5.

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);

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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
BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
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. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lombok Utara.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lombok Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat menjadi UPTB adalah
unsur penunjang sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.
10. Rencana Pembanguanan Jangka Panjang Daerahselanjutnya disingkat
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Lombok Utara Tahun 2015-2040
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat
RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2021
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Penapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN.
14. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara
selanjutnya disingkat KUA PPAS.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DANFUNGSIBADAN
Pasal 2
(1) Badan merupakan unsur pelaksana penunjang Urusan Pemerintahan yang
meliputi fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian
dan pengembangan.
(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala badan
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
(3) Badansebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu
Bupati
melaksanakan
penunjang
urusan
Pemerintahan
bidang
Perencanaan, penelitian dan pengembanganyang menjadi kewenangan
Daerahdan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
(4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusankebijakanperencanaanprogram
danevaluasidibidang
ekonomi,sosial budaya, fisik prasarana, penelitian,pengembangan
dan evaluasi pembangunan;
b. pelaksanaankoordinasikebijakanperencanaanprogramdanevaluasidi
bidangekonomi,
sosial
budaya,
fisik
prasarana,
penelitian,pengembangan dan evaluasi pembangunan;
c. pelaksanaantugas dukunganteknis perencanaanprogramdanevaluasi di
bidangekonomi,
sosial
budaya,
fisik
prasarana,
penelitian,pengembangan dan evaluasi pembangunan;
d. pelaksanaan evaluasidanpelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
perencanaan program dan evaluasi di bidang ekonomi, sosial budaya,
fisik
prasarana,
penelitian,pengembangan
dan
evaluasi
pembangunan;
e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan program
dan evaluasi di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik prasarana,
penelitian,pengembangan dan evaluasi pembangunan;
f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah;
g. pelaksanaan fungsilainyangdiberikanolehBupatiterkaitdengantugas dan
fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 3
Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
a. Kepala Badan.
b. Sekretariat terdiri dari:
1. Kasubbag Program dan Pelaporan;
2. Kasubbag Keuangan; dan
3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Ekonomi terdiri dari:
1. Subbidang Pertanian, Perikanan, Keuangan dan Pengembangan Dunia
Usaha;dan
2. Subbidang Koperasi, Industri dan Perdagangan.
d. Bidang Sosial Budaya terdiri dari:
1. Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
2. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
3. Subbidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Perpustakaan
dan Kearsipan.
e. Bidang Fisik Prasaranaterdiri dari:
1. Subbidang Prasarana Wilayah, Tata Ruang, Perumahan dan
Lingkungan Hidup; dan
2. Subbidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika.
f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari:
1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
2. Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.
g. UPTB Daerah yang terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas
Paragraf 1
Kepala Badan
Pasal 4
(1) Kepala
Badanmempunyai
tugas
membantu
Bupatidalam
melaksanakanfungsipenunjang
urusanpemerintahanyang
meliputifungsipenunjang perencanaandanfungsi penunjang penelitian dan
pengembangan.
(2) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Badanmempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. merumuskandan menetapkan program kerja Badan Perencanaan
Pembangunan,Penelitian
dan
PengembanganDaerahberdasarkan
RPJMD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan yang meliputi
RPJPD,RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUAPPAS,
penelitiandan pengembangan;
c. mengkoordinasikankebijakandi
bidangperencanaan
pembangunan,
penelitian danpengembangandengan perangkat daerah terkait di jajaran
pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar
kedinasan;

d. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanan tugas bawahan
sesuaidenganfungsi dankompetensi bawahandenganprinsippembagian
tugas habis;
e. menyelenggarakan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan;
f. merumuskankerjasama/jejaringantarlembagadalamrangkapenelitian
danpengembangandaerahskala
kabupatensesuaidenganperaturan
perundang-undanganagar terciptasinkronisasidanharmonisasi dalam
pelaksanaan tugas;
g. merumuskankebijakanpengelolaan
datadaninformasipembangunan
daerah
sesuai
denganperaturanperundang-undangan
sebagaibahanpenyusunan
pengendaliandanevaluasirencanapembangunan daerah;
h. menyiapkanbahan
TimAnggaranPemerintah
Daerah
(TAPD)dalam
melaksanakan kebijakanpemerintah daerah terkait penyusunanAPBD;
i. menetapkan rencanastrategis, rencana kerja,dokumen kinerja dan
pelaporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
PengembanganDaerahberdasarkanRencanaPembangunanJangka
Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
j. menyelenggarakankebijakankesekretariatanbadan
denganmengarahkanperencanaan/perumusanprogramdan
pelaporan,pengelolaankeuangan dan aset, dan urusan umum dan
kepegawaian;
k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
l. menyampaikan
sarandan
masukankepadapimpinanuntukbahanpertimbangan
pengambilan
kebijakan;
m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan
n. melaksanakantugas kedinasanlainatasperintahpimpinansesuai dengan
tugasnya.
Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 5
(1) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
(2) Sekretaris
mempunyai
tugasperumusandanpelaksanaankebijakan,
pengoordinasian,
pemantauan,evaluasi,danpelaporanmeliputi
perencanaan,pembinaan ketatausahaan, hukum,keuangan dan aset,
kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumentasi, keorganisasiandan
ketatalaksanaan,kehumasandan keprotokolan,kepegawaian dan pelayanan
administrasi di lingkungan Badan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris menyelenggarakanfungsi:
a. pengoordinasian
kegiatan
di
lingkungan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di
lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. pembinaandanpemberiandukunganadministrasiyangmeliputi
perencanaan, keuangan dan aset, hukum, kehumasan dan
keprotokolan,
ketatausahaan,
kepegawaian,
kerumahtanggaan,
kerjasama, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

d. pengoordinasian,pembinaandanpenataanorganisasidantatalaksanadi
lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
e. pengoordinasiandanpenyusunanperaturanperundang-undanganserta
pelaksanaanjaringandokumentasidaninformasihukumdilingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan
barang/jasa di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
h. pengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunandaerah meliputiRPJPD, RPJMD,Rencana KerjaPemerintah
Daerah
(RKPD),KUAPPAS
pada
Badan
Perencanaan
Pembangunan,sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
i. pelaksanaanmonitoring,evaluasidanpelaporansesuaidenganlingkup
tugasnya; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. menyusun
programkerja
sesuairencana
strategis
badan
sebagaipedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan koordinasidenganunitkerja badan dalam penyusunan
program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas
badan;
c. mendistribusikantugasdan
mengarahkantugasbawahansesuaidengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyeliapelaksanaantugasperencanaan,keuangandanaset,umum
dan
kepegawaian;
e. menyelenggarakanurusanperencanaan
dan
pelaporan
lingkup
BadanPerencanaanPembangunan Daerah sesuai program kerja untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
f. menyelenggarakanurusankeuangandanasetsesuaiprogramkerjauntuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
g. menyelenggarakanurusanumumdankepegawaiansesuaiprogramkerja
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
h. mengoordinasikan
penyusunan,pengendaliandanevaluasiperencanaan
pembangunandaerahmeliputi
RPJPD,RPJMD,
Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), KUAPPAS;
i. merumuskanbahanpenetapanevaluasirencanakerjasertalaporanlain
sesuaidenganbidangtugasBadanPerencanaanPembangunanDaerah
melalui
koordinasi
dengan
bidang-bidang
sesuaidengan
peraturanperundang-undangan yangberlaku untuk mendukung tertib
administrasi pelaksanaan kegiatan;
j. melaksanakanpemantauan,evaluasidanpelaporanpelaksanaantugasdi
lingkup Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah sebagai bahan perumusan kebijakan lebih
lanjut;
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. melaksanakantugaskedinasanlainatasperintahpimpinansesuaidengan
bidang tugasnya.

Pasal 6
(1) Subbagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala Subbagian
yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
(2) Kepala Subbagian Program dan Pelaporanmempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan,pengoordinasian, pelaksanaan,pemantauan,
evaluasidan pelaporan perencanaan dan pelaporan program kerjaBadan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala
Subbagian Program dan Pelaporanmempunyai uraian tugas sebagai
berikut :
a. menyiapkan bahan program kerja perencanaan berdasarkan Rencana
Strategis Badan Perencanaan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
b. melakukan
koordinasidenganunitkerjaDinasagarterwujudsinkronisasi
pelaksanaantugas;
c. mendistribusikantugasdanmenyeliatugasbawahansesuaidenganfungsi
dankompetensi bawahan dengan prinsippembagiantugashabis;
d. melakukankoordinasipenyusunanRencanaKerjadanAnggarandengan
unit kerja terkait;
e. menyiapkan bahan RKA dan DPA, Renja,Renstra,LAKIP,LPPD,LKPJ,
KUA
PPASberdasarkanbahandanmateridari
bidang-bidang
sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di lingkungan dinas;
g. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
h. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;dan
j. melaksanakantugaskedinasanlainatasperintahpimpinansesuaidengan
bidang tugasnya.
Pasal 7
(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
(2) Kepala
Subbagian
Keuanganmempunyai
tugas
melakukan
penyiapanbahanperumusan, pengoordinasian,pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkunganBadan.
(3) Dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala
Subbagian Keuanganmempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkanbahanprogramkerjapenatausahaan
keuangansebagaipedoman pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasidenganunitkerjaBadanagarterwujudsinkronisasi
pelaksanaan tugas;
c. mendistribusikan tugasdanmenyeliatugas bawahansesuaidenganfungsi
dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagiantugas habis;
d. melakukankoordinasi pengelolaankeuangan danasetdengan unitkerja
terkait;
e. menyiapkan bahan pengajuan dan memverifikasi Surat Permintaan
Pembayaran-Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran-Ganti
Uang, SuratPermintaanPembayaran-TambahUangdan SuratPermintaan
Pembayaran-Langsungsertamengajukanverifikasi
SuratPermintaan
Pembayaran keBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai
ketentuanperaturan
perundangundangan
untuk
kelancaran
penatausahaan keuangan;

f.
g.
h.

i.
j.

k.
l.
m.
n.
o.

memverifikasi laporan surat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan peraturan
perundang- undangan sebagai bahan pemeriksaan;
menyiapkan bahanuntuk pengesahan suratpertanggungjawaban atas
pelaksanaanAPBDgunadikirimkan Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk kelancaran kegiatan;
menyiapkan bahan penyusunan jurnal penerimaan kas,jurnal
pengeluaran kas, buku besar, jurnal umum dan laporan realisasi
anggaran
baik
bulanan,semestermaupuntahunansesuai
ketentuansebagaibahan informasi dan evaluasi;
menyiapkan bahan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan
penatausahaan keuangan
sesuai ketentuan peraturan perundangundangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
menyiapkan bahankoordinasi dalam pengusulan/penunjukkankuasa
penggunaanggaran,pejabatpembuatkomitmen,pejabatpelaksanateknis
kegiatandan
bendaharasertapejabatpenatausahaankeuanganlainnya
sesuai
ketentuanperaturanperundang-undangan
sebagaidasar
pertanggungjawaban keuangan;
melakukanrekonsiliasiasettetapdanbelanjaantarapengurusbarang
dengan bendahara pengeluaran;
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
melaksanakantugaskedinasanlainatasperintahpimpinan sesuaidengan
bidang tugasnya.
Pasal 8

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Sekretaris.
(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas melakukan
penyiapan bahanperumusan,pengoordinasian,pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi sertapelaporan urusanpengelolaan administrasi kepegawaian,
rumah tangga, protokol dan perlengkapan lingkup Badan.
(3) Dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :
a. menyiapkanbahan
programkerjaurusanumumdan
kepegawaian
berdasarkanRencana Strategis BadanPerencanaanPembangunanDaerah
sebagaipedoman pelaksanaan tugas;
b. melakukankoordinasidenganunitkerjaBadanagarterwujudsinkronisasipe
laksanaan tugas;
c. mendistribusikan
tugasdan
menyelia
tugasbawahansesuai
denganfungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian
tugas habis;
d. melaksanakanketatausahaandinasdenganmengelolasuratmasuk,surat
keluar, pengembangan arsipdan dokumen serta pengelolaan system
informasi manajemen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyiapkanbahan keorganisasiandanketatalaksanaan,kehumasandan
keprotokolan, dan hukum dengan menyiapkan bahan analisis
yangdiperlukan untuk kelancaran pelaksanaantugas;
f. melakukanpengelolaan aset meliputipendistribusiandanpemeliharaan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melakukan pengelolaan kerumahtanggaan badan
sesuaiketentuan
peraturan perundang-undangan;
h. melakukanpengelolaanadministrasi
kepegawaian
sesuaiketentuan
peraturan perundang-undangan;
i. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
j. menyampaikan
sarandan
masukankepada
pimpinanuntukbahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;dan
l. melaksanakantugaskedinasanlainatasperintahpimpinansesuaidenganbi
dang tugasnya.
Paragraf 3
Bidang Ekonomi
Pasal 9
(1) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala badan.
(2) Kepala
Bidang
Ekonomimempunyai
tugas
perumusan
danpelaksanaankebijakan,pengkoordinasian,pemantauan,evaluasidan
pelaporanmeliputipertanian, perikanan, keuangan dan pengembangan
dunia usaha serta koperasi, industri dan perdagangan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Ekonomimenyelenggarakanfungsi:
a. penyusunan program kerja bidang perekonomian;
b. perumusan kebijakan teknis bidang perekonomian;
c. pelaksanaan Evaluasi kebijakan teknis bidang perekonomian;
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis bidang
perekonomian;
e. pengelolaan administrasi bidang perekonomian; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Ekonomi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. merumuskan program dan rencana kerja Bidang ekonomi berdasarkan
rencana strategis badan sebagai pedoman pelaksanaantugas;
b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud
sinkronisasipelaksanaantugas badan;
c. mendistribusikantugasdan menyeliatugasbawahansesuaidenganfungsi
dan kompetensibawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. melaksanakan pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, penyiapan
kebijakanteknisperencanaan
pembangunanbidangperekonomianyang
meliputi
pertanian,
perikanan,
keuangan,
pendapatan
dan
pengembangan dunia usaha serta koperasi, perindustrian dan
perdagangan;
e. merumuskanperencanaanpembangunanperekonomiandaerahmeliputiR
PJPD,RPJMD, RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang meliputi
pertanian, perikanan, keuangan, pendapatandan pengembangan dunia
usaha, koperasi, perindustrian dan perdagangan;
f. menyusun Kebijakan Umum APBD, KUAPPASyangmeliputipertanian,
perikanan, keuangan, pendapatan dan pengembangan dunia usaha,
koperasi,
perindustrian
dan
perdagangansesuai
denganRencanaKerjaPemerintahDaerah
sebagaibahanpenyusunan
Rancangan APBD;
g. merencanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerahyang meliputipertanian, perikanan, keuangan,
pendapatandan pengembangan dunia usaha, koperasi, perindustrian

h.

i.
j.

k.
l.
m.
n.

dan perdagangansebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan
lebih lanjut;
merencanakan penyusunan data dan informasi perencanaan
pembangunanyang meliputipertanian, perikanan, keuangan dan
pengembangan dunia usaha, koperasi, perindustrian dan perdagangan
sebagai pedoman perumusan kebijakan pembangunan daerah;
melaksanakan koordinasiusulanprogramkegiatanbidangperekonomian
yang bersumberAPBNdan APBD Provinsi dan dari sumber lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
merumuskan pelaksanaan kerjasama antardaerah kabupatendan
antara
daerahkabupatendenganswasta,dalamdanluarnegeriyangmeliputi
pertanian, perikanan, keuangan, pendapatan dan pengembangan dunia
usaha, koperasi, perindustrian dan perdagangan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku;
menilai danmengevaluasi kinerjabawahanuntukmemacuprestasikerja;
menyampaikan
sarandanmasukankepada
pimpinan
untukbahanpertimbanganpengambilankebijakan;
melaporkanpelaksanaan tugassebagai wujudpertanggungjawaban; dan
melaksanakantugaskedinasanlainatasperintahpimpinansesuaidengan
bidang tugasnya.
Pasal 10

(1) Subbidang Pertanian, Perikanan, Keuangan dan Pengembangan Dunia
Usahadipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Ekonomi.
(2) Kepala Subbidang Pertanian, Perikanan, Keuangan dan Pengembangan
Dunia Usahasebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas
melakukanpenyiapanbahan
perumusan,pengoordinasian,
pelaksanaanpemantauan,evaluasidan
pelaporanmeliputi
Pertanian,
Perikanan, Keuangan dan Pengembangan Dunia Usaha.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbidang Pertanian, Perikanan, Keuangan dan Pengembangan Dunia
Usahamempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkanbahanprogramkerjasubbidangPertanian,
Perikanan,
Keuangan dan Pengembangan Dunia Usaha berdasarkan Rencana
Strategis Badan Perencanaan Daerah sebagaipedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b. melakukankoordinasidengan unitkerjaBadanagarterwujudsinkronisasi
pelaksanaan tugas Badan;
c. mendistribusikan tugasdanmenyeliatugas bawahansesuaidenganfungsi
dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian, fasilitasi,pembinaan,penyiapan
perumusan
kebijakanteknis
perencanaan
pembangunanbidang
Pertanian, Perikanan, Keuangan dan Pengembangan Dunia Usaha;
e. menyiapkan bahan perencanaanpembangunan daerah meliputi
RPJPD,RPJMD, RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pertanian,
Perikanan, Keuangan dan Pengembangan Dunia Usaha;
f. menyiapkan
bahan
penyusunan
Kebijakan
Umum
APBD,
KUAPPASbidang Pertanian, Perikanan, Keuangan dan Pengembangan
Dunia Usaha sesuaidengan RencanaKerja Pemerintah Daerah sebagai
bahan penyusunan Rancangan APBD;
g. melakukan
pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
rencana
pembangunandaerah bidangPertanian, Perikanan, Keuangan dan
Pengembangan
Dunia
Usaha
sebagai
perumusan
kebijakan
pembangunan lebih lanjut;

h. melakukan
penyusunandatadaninformasiperencanaanpembangunan
bidang Pertanian, Perikanan, Keuangan dan Pengembangan Dunia
Usahasebagai pedoman perumusan kebijakan pembangunan daerah;
i. menyiapkan bahan koordinasi usulan program kegiatan subbidang
Pertanian, Perikanan, Keuangan dan Pengembangan Dunia Usaha
yangbersumberAPBNdanAPBD Provinsidan dari sumber lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
j. menyiapkanbahanpelaksanaankerjasamaantardaerahkabupatendan
antara daerahkabupaten denganswasta, dalamdan luarnegeri yang
meliputi Pertanian, Perikanan, Keuangan dan Pengembangan Dunia
Usaha sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
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. melaksanakantugaskedinasanlainatasperintahpimpinansesuaidengan
bidang tugasnya.
Pasal 11
(1) Subbidang Koperasi, Industri dan Perdagangandipimpin oleh seorang
Kepala Subbidangyang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Bidang Ekonomi.
(2) Kepala Subbidang Koperasi, Industri dan Perdaganganmempunyai tugas
membantu
kepalabidang
dalam
penyiapanbahan
perumusan,pengoordinasian,pelaksanaanpemantauan,evaluasidan
pelaporan meliputi bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan Serta
pendapatan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbidang Koperasi, Industri dan Perdaganganmempunyai uraian tugas
sebagai berikut :
a. menyiapkanbahanprogramkerjaKoperasi,
Industri
dan
Perdaganganserta
pendapatanberdasarkanRencanaStrategisBadan
PerencanaanPembangunan
Daerah
sebagai
pedoman
dalam
pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasidenganunit kerjadinas agarterwujudsinkronisasi
pelaksanaan tugas Badan;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian, fasilitasi,pembinaan,penyiapan
perumusan kebijakanteknis perencanaan pembangunan bidang
Koperasi, Industri dan Perdaganganserta pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-undangan;
e. menyiapkan
bahan
perumusan
perencanaan
pembangunanperekonomian daerah meliputi RPJPD, RPJMD, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang Koperasi, Industri dan
Perdaganganserta pendapatan;
f. menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Umum APBD, KUAPPAS
bidangKoperasi,
Industri
dan
Perdaganganserta
pendapatansesuaidenganRencanaKerjaPemerintahDaerahsebagai bahan
penyusunan Rancangan APBD;
g. melakukan
pengendalian
dan
evaluasipelaksanaanrencana
pembangunan daerahbidangKoperasi, Industri dan Perdaganganserta
pendapatansebagai bahanperumusankebijakan pembangunan lebih
lanjut;

h. melakukan
penyusunandatadaninformasiperencanaanpembangunan
bidangKoperasi, Industri dan Perdaganganserta pendapatansebagai
pedomanperumusankebijakan pembangunan daerah;
i. menyiapkan bahan koordinasi usulan program kegiatan subbidang
Koperasi,
Industri
dan
Perdaganganserta
pendapatanyang
bersumberAPBNdan
APBD
Provinsidandarisumberlainnyasesuaidenganketentuan
peraturan
perundang-undangan;
j. menyiapkanbahanpelaksanaankerjasamaantardaerahkabupatendan
antaradaerah kabupaten dengan swasta,dalamdan luarnegeridibidang
Koperasi, Industri dan Perdaganganserta pendapatansesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undangan;
k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
l. menyampaikan saran dan masukan kepadapimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4
Bidang Sosial Budaya
Pasal 12
(1) Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
(2) KepalaBidang
Sosial
Budayamempunyai
tugas
perumusandan
pelaksanaankebijakan,pengoordinasian,
pemantauan,evaluasidan
pelaporanmeliputi kegiatanpemerintahan, kemasyarakatan, kesehatan dan
kesejahteraan sosial, pendidikan, pemuda olah raga, kebudayaan,
perpustakaan dan kearsipan.
(3) Dalammelaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Sosial Budayamenyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kerja bidang sosial budaya;
b. perumusan kebijakanteknisbidang sosial budaya;
c. pelaksanaan program kerja bidang sosial budaya;
d. pengelolaan administrasi bidang sosial budaya;
e. pembinaan dan pengendalian teknis bidang sosial budaya; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
KepalaBidangSosial Budayamempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. merumuskan program dan rencana kerja Bidang Sosial Budaya
berdasarkan rencana strategis badan sebagai pedoman pelaksanaantugas;
b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud
sinkronisasipelaksanaantugas badan;
c. mendistribusikantugasdan menyeliatugasbawahansesuaidenganfungsi dan
kompetensibawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. melaksanakan
pengoordinasian,
fasilitasi,
pembinaan,
penyiapan
kebijakanteknisperencanaan
pembangunanbidangsosial
budayayang
meliputi pemerintahan, kemasyarakatan, kesehatan, kesejahteraan sosial,
pendidikan, pemuda olah raga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;
e. merumuskanperencanaanpembangunandaerahmeliputiRPJPD,RPJMD,
RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang meliputi pemerintahan,
kemasyarakatan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, pemuda
olah raga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;

f.

g.

h.

i.
j.

k.
l.
m.
n.

menyusun Kebijakan Umum APBD, KUAPPASyangmeliputipemerintahan,
kemasyarakatan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, pemuda
olah
raga,
kebudayaan,
perpustakaan
dan
kearsipan
sesuai
denganRencanaKerjaPemerintahDaerah
sebagaibahanpenyusunan
Rancangan APBD;
merencanakan
pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
rencana
pembangunan
daerahyang
meliputipemerintahan,
kemasyarakatan,
kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, pemuda olah raga,
kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan sebagai bahan perumusan
kebijakan pembangunan lebih lanjut;
merencanakan
penyusunan
data
dan
informasi
perencanaan
pembangunanyang meliputipemerintahan, kemasyarakatan, kesehatan,
kesejahteraan sosial, pendidikan, pemuda olah raga, kebudayaan,
perpustakaan dan kearsipan sebagai pedoman perumusan kebijakan
pembangunan daerah;
melaksanakan koordinasiusulanprogramkegiatan bidangSosial Budaya
yang bersumberAPBNdan APBD Provinsi dan dari sumber lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
merumuskan pelaksanaan kerjasama antardaerah kabupatendan antara
daerahkabupatendenganswasta,dalamdanluarnegeriyangmeliputi
pemerintahan,
kemasyarakatan,
kesehatan,
kesejahteraan
sosial,
pendidikan, pemuda olah raga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
menilai danmengevaluasi kinerjabawahanuntukmemacuprestasikerja;
menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbanganpengambilankebijakan;
melaporkan pelaksanaan tugassebagai wujudpertanggungjawaban; dan
melaksanakan
tugaskedinasanlainatasperintahpimpinansesuaidengan
bidang tugasnya.
Pasal 13

(1) Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidangyang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.
(2) Kepala Subbidangsebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas
membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengoordinasian,
pelaksanaan,pemantauan,
evaluasidanpelaporanmeliputiadministrasiumum, pemerintahan umum,
perencanaan pembangunan, penelitiandanpengembangan, kepegawaian,
ketentramandan ketertibanumum dan kesatuan bangsapolitik.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatanmempunyai uraian tugas
sebagai berikut :
a. menyiapkanbahanprogramkerjasubbidang
Pemerintahan
dan
KemasyarakatanberdasarkanRencanaStrategisBadan
PerencanaanPembangunan
Daerah
sebagai
pedoman
dalam
pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasidenganunit kerjadinas agarterwujudsinkronisasi
pelaksanaan tugas badan;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian, fasilitasi,pembinaan,penyiapan
perumusan kebijakanteknis perencanaan pembangunan bidang
Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan;

e. menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah
meliputi RPJPD, RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
f. menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Umum APBD, KUAPPAS
bidangPemerintahan
dan
KemasyarakatansesuaidenganRencanaKerjaPemerintahDaerahsebagai
bahan penyusunan Rancangan APBD;
g. melakukan
pengendalian
dan
evaluasipelaksanaanrencana
pembangunan daerahbidangPemerintahan dan Kemasyarakatansebagai
bahanperumusankebijakan pembangunan lebih lanjut;
h. melakukan
penyusunandatadaninformasiperencanaanpembangunan
bidangPemerintahan
dan
Kemasyarakatansebagai
pedomanperumusankebijakan pembangunan daerah;
i. menyiapkan bahan koordinasi usulan program kegiatan subbidang
Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang bersumberAPBNdan APBD
Provinsidandarisumberlainnyasesuaidenganketentuan
peraturan
perundang-undangan;
j. menyiapkanbahanpelaksanaankerjasamaantardaerahkabupatendan
antaradaerah kabupaten dengan swasta,dalamdan luarnegeridibidang
Pemerintahan
dan
Kemasyarakatansesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undangan;
k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
l. menyampaikan saran dan masukan kepadapimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Pasal 14
(1) Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.
(2) Kepala Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu
kepala
bidang
dalam melakukan
penyiapan
bahan
perumusan,pengoordinasian,
pelaksanaanpemantauan,evaluasidan
pelaporan pengesahanprogram pembangunanyang meliputi kesehatan dan
kesejahteraan sosial.
(3) Dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosialmempunyai uraian tugas
sebagai berikut :
a. menyiapkanbahanprogramkerjaSubbidang
Kesehatan
dan
Kesejahteraan
SosialberdasarkanRencanaStrategisBadan
PerencanaanPembangunan
Daerah
sebagai
pedoman
dalam
pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasidenganunit kerjadinas agarterwujudsinkronisasi
pelaksanaan tugas badan;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian, fasilitasi,pembinaan,penyiapan
perumusan kebijakanteknis perencanaan pembangunan bidang
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan;
e. menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah
meliputi RPJPD, RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;

f.

g.
h.
i.

j.

k.
l.
m.
n.

menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Umum APBD, KUAPPAS
bidangKesehatan
dan
Kesejahteraan
SosialsesuaidenganRencanaKerjaPemerintahDaerahsebagai
bahan
penyusunan Rancangan APBD;
melakukan
pengendalian
dan
evaluasipelaksanaanrencana
pembangunan daerahbidangKesehatan dan Kesejahteraan Sosialsebagai
bahanperumusankebijakan pembangunan lebih lanjut;
melakukan
penyusunandatadaninformasiperencanaanpembangunan
bidangSubbidang
Kesehatan
dan
Kesejahteraan
Sosialsebagai
pedomanperumusankebijakan pembangunan daerah;
menyiapkan bahan koordinasi usulan program kegiatan subbidang
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang bersumberAPBNdan APBD
Provinsidandarisumberlainnyasesuaidenganketentuan
peraturan
perundang-undangan;
menyiapkanbahanpelaksanaankerjasamaantardaerahkabupatendan
antaradaerah kabupaten dengan swasta,dalamdan luarnegeridibidang
Kesehatan
dan
Kesejahteraan
Sosialsesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undangan;
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.
Pasal 15

(1) Subbidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Perpustakaan
dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Sosial
Budaya.
(2) Kepala Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyaitugas
membantu
kepala
bidang
dalam melakukan
penyiapan
bahan
perumusan,pengoordinasian,
pelaksanaanpemantauan,evaluasidan
pelaporan meliputi Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan,
Perpustakaan dan Kearsipan.
(3) Dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Perpustakaan
dan Kearsipanmempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkanbahanprogramkerjaSubbidang Pendidikan, Pemuda, Olah
Raga,
Kebudayaan,
Perpustakaan
dan
Kearsipan
berdasarkanRencanaStrategisBadan PerencanaanPembangunan Daerah
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasidenganunit kerjadinas agarterwujudsinkronisasi
pelaksanaan tugas badan;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian, fasilitasi,pembinaan,penyiapan
perumusan kebijakanteknis perencanaan pembangunan bidang
Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Perpustakaan dan
Kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
e. menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah
meliputi RPJPD, RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Perpustakaan
dan Kearsipan;

f.

g.

h.

i.

j.

k.
l.
m.
n.

menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Umum APBD,KUA PPAS
bidangPendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Perpustakaan dan
KearsipansesuaidenganRencanaKerjaPemerintahDaerahsebagai bahan
penyusunan Rancangan APBD;
melakukan
pengendalian
dan
evaluasipelaksanaanrencana
pembangunan
daerahbidangPendidikan,
Pemuda,
Olah
Raga,
Kebudayaan,
Perpustakaan
dan
Kearsipansebagai
bahanperumusankebijakan pembangunan lebih lanjut;
melakukan
penyusunandatadaninformasiperencanaanpembangunan
Subbidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Perpustakaan
dan Kearsipansebagai pedomanperumusankebijakan pembangunan
daerah;
menyiapkan bahan koordinasi usulan program kegiatan subbidang
Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Perpustakaan dan
Kearsipan
yang
bersumberAPBNdan
APBD
Provinsidandarisumberlainnyasesuaidenganketentuan
peraturan
perundang-undangan;
menyiapkanbahanpelaksanaankerjasamaantardaerahkabupatendan
antaradaerah kabupaten dengan swasta,dalamdan luarnegeridibidang
Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Perpustakaan dan
Kearsipansesuaidengan ketentuanperaturanperundang- undangan;
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 5
Bidang Fisik dan Prasarana
Pasal 16

(1) Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
(2) Kepala
Bidang
Fisik
dan
Prasaranamempunyai
tugas
perumusandanpelaksanaan
kebijakan,pengoordinasian,pemantauan,evaluasidan
pelaporanperencanaanpembangunanFisik dan Prasarana.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
KepalaBidangFisik dan Prasaranamenyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kerja di bidang fisik dan prasarana;
b. perumusankebijakanteknisbidangfisik dan prasarana;
c. pelaksanaankebijakanteknisdanpengendalian teknis bidang fisik dan
prasarana;
d. pengelolaan administrasi bidang fisik dan prasarana; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. merumuskan program dan rencana kerja Bidang Fisik dan Prasarana
berdasarkan
rencana
strategis
badan
sebagai
pedoman
pelaksanaantugas;
b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud
sinkronisasipelaksanaantugas badan;

c. mendistribusikantugasdan menyeliatugasbawahansesuaidenganfungsi
dan kompetensibawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. melaksanakan pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, penyiapan
kebijakanteknisperencanaan pembangunanmeliputi prasarana wilayah,
tata ruang, perumahan, lingkungan hidup, perhubungan, pariwisata,
komunikasi dan informatika;
e. merumuskanperencanaanpembangunandaerahmeliputiRPJPD,RPJMD,
RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang meliputi prasarana
wilayah, tata ruang, perumahan, lingkungan hidup, perhubungan,
pariwisata, komunikasi dan informatika;
f. menyusun Kebijakan Umum APBD, KUAPPASyangmeliputiprasarana
wilayah, tata ruang, perumahan, lingkungan hidup, perhubungan,
pariwisata,
komunikasi
dan
informatika
sesuai
denganRencanaKerjaPemerintahDaerah
sebagaibahanpenyusunan
Rancangan APBD;
g. merencanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerahyang meliputiprasarana wilayah, tata ruang,
perumahan, lingkungan hidup, perhubungan, pariwisata, komunikasi
dan informatika sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan
lebih lanjut;
h. merencanakan penyusunan data dan informasi perencanaan
pembangunanyang meliputiprasarana wilayah, tata ruang, perumahan,
lingkungan hidup, perhubungan, pariwisata, komunikasi dan
informatika sebagai pedoman perumusan kebijakan pembangunan
daerah;
i. melaksanakan
koordinasiusulanprogramkegiatan
bidangfisik
dan
prasarana yang bersumberAPBNdan APBD Provinsi dan dari sumber
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
j. merumuskan pelaksanaan kerjasama antardaerah kabupatendan
antara
daerahkabupatendenganswasta,dalamdanluarnegeriyangmeliputi
prasarana wilayah, tata ruang, perumahan, lingkungan hidup,
perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku;
k. menilai danmengevaluasi kinerjabawahanuntukmemacuprestasikerja;
l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbanganpengambilankebijakan;
m. melaporkan pelaksanaan tugassebagai wujudpertanggungjawaban; dan
n. melaksanakan tugaskedinasanlainatasperintahpimpinansesuaidengan
bidang tugasnya.
Pasal 17
(1) Subbidang Prasarana Wilayah, Tata Ruang, Perumahan dan Lingkungan
Hidup dipimpin oleh seorang KepalaSubbidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
(2) Kepala Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahanperumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporanmeliputi meliputiprasarana wilayah,
tata ruang, perumahan dan lingkungan hidup.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbidang Prasarana Wilayah, Tata Ruang, Perumahan dan Lingkungan
Hidupmempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkanbahanprogramkerjaSubbidang Prasarana Wilayah, Tata
Ruang,
Perumahan
dan
Lingkungan
HidupberdasarkanRencanaStrategisBadan PerencanaanPembangunan
Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. melakukan koordinasidenganunit kerjadinas agarterwujudsinkronisasi
pelaksanaan tugas badan;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian, fasilitasi,pembinaan,penyiapan
perumusan kebijakanteknis perencanaan pembangunan bidang
Prasarana Wilayah, Tata Ruang, Perumahan dan Lingkungan Hidup
sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
e. menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah
meliputi RPJPD, RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
bidang Prasarana Wilayah, Tata Ruang, Perumahan dan Lingkungan
Hidup;
f. menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Umum APBD, KUAPPAS
bidangPrasarana Wilayah, Tata Ruang, Perumahan dan Lingkungan
HidupsesuaidenganRencanaKerjaPemerintahDaerahsebagai
bahan
penyusunan Rancangan APBD;
g. melakukanpengendalian
dan
evaluasipelaksanaanrencana
pembangunan
daerahbidangPrasarana
Wilayah,
Tata
Ruang,
Perumahan dan Lingkungan Hidupsebagai bahanperumusankebijakan
pembangunan lebih lanjut;
h. melakukan
penyusunandatadaninformasiperencanaanpembangunan
bidangSubbidang Prasarana Wilayah, Tata Ruang, Perumahan dan
Lingkungan Hidupsebagai pedomanperumusankebijakan pembangunan
daerah;
i. menyiapkan bahan koordinasi usulan program kegiatan subbidang
Prasarana Wilayah, Tata Ruang, Perumahan dan Lingkungan Hidup
yang
bersumberAPBNdan
APBD
Provinsidandarisumberlainnyasesuaidenganketentuan
peraturan
perundang-undangan;
j. menyiapkanbahanpelaksanaankerjasamaantardaerahkabupatendan
antaradaerah kabupaten dengan swasta,dalamdan luarnegeridibidang
Prasarana Wilayah, Tata Ruang, Perumahan dan Lingkungan
Hidupsesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan;
k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
l. menyampaikan saran dan masukan kepadapimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Pasal 18
(1) Subbidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika dipimpin
oleh seorang Kepala Subbidangyang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
(2) Kepala Subbidangsebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas
membantu
kepala
bidang
dalam
melakukanpenyiapan
bahanperumusan,pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,evaluasidan
pelaporanmeliputi urusan pemerintahan urusan bidang Perhubungan,
Pariwisata, Komunikasi dan Informatika.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika
mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkanbahanprogramkerjaSubbidang Perhubungan, Pariwisata,
Komunikasi dan Informatika berdasarkanRencanaStrategisBadan

b.
c.
d.

e.
f.

g.

h.

i.

j.

k.
l.
m.
n.

PerencanaanPembangunan
Daerah
sebagai
pedoman
dalam
pelaksanaan tugas;
melakukan koordinasidenganunit kerjadinas agarterwujudsinkronisasi
pelaksanaan tugas badan;
mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
menyiapkan bahan pengoordinasian, fasilitasi,pembinaan,penyiapan
perumusan kebijakanteknis perencanaan pembangunan bidang
Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-undangan;
menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah
meliputi RPJPD, RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika;
menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Umum APBD, KUAPPAS
bidangPerhubungan,
Pariwisata,
Komunikasi
dan
InformatikasesuaidenganRencanaKerjaPemerintahDaerahsebagai bahan
penyusunan Rancangan APBD;
melakukan
pengendalian
dan
evaluasipelaksanaanrencana
pembangunan daerahbidangPerhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan
Informatikasebagai bahanperumusankebijakan pembangunan lebih
lanjut;
melakukan
penyusunandatadaninformasiperencanaanpembangunan
bidangSubbidang
Perhubungan,
Pariwisata,
Komunikasi
dan
Informatikasebagai
pedomanperumusankebijakan
pembangunan
daerah;
menyiapkan bahan koordinasi usulan program kegiatan subbidang
Perhubungan,
Pariwisata,
Komunikasi
dan
Informatika
yang
bersumberAPBNdan
APBD
Provinsidandarisumberlainnyasesuaidenganketentuan
peraturan
perundang-undangan;
menyiapkanbahanpelaksanaankerjasamaantardaerahkabupatendan
antaradaerah kabupaten dengan swasta,dalamdan luarnegeridibidang
Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatikasesuaidengan
ketentuanperaturanperundang- undangan;
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 6
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan
Pasal 19

(1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Badan.
(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
perumusandanpelaksanaan
kebijakan,pengoordinasian,
pemantauan,evaluasidanpelaporanmeliputi
penelitian,pengkajian,
pengembangan penerapan dan evaluasi Pembangunan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
BidangPenelitian,
Pengembangan
dan
Evaluasi
Pembangunanmenyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang Penelitian, Pengembangan dan
Evaluasi Pembangunan;
b. perumusankebijakanteknisbidangPenelitian,
Pengembangan
dan
Evaluasi Pembangunan;
c. pelaksanaankebijakanteknisperencanaan Penelitian, Pengembangan
dan Evaluasi Pembangunan;
d. pengelolaan administrasi bidang Penelitian, Pengembangan dan
Evaluasi Pembangunan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan mempunyai
uraian tugas sebagai berikut :
a. merumuskan program dan rencana kerja Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan berdasarkan rencana
strategis badan sebagai pedoman pelaksanaantugas;
b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud
sinkronisasipelaksanaantugas badan;
c. mendistribusikantugasdan menyeliatugasbawahansesuaidenganfungsi
dan kompetensibawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. melaksanakan pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, penyiapan
kebijakanteknisperencanaan
pembangunanmeliputi
Penelitian,
Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan;
e. melaksanakanpenyusunanLaporan
Keterangan
Pertanggungjawaban(LKPJ)
dan
penyusunan
Laporan
AkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah (LKIP);
f. merumuskanperencanaanpembangunandaerahmeliputiRPJPD,RPJMD,
RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang meliputi Penelitian dan
Pengembangan,Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan;
g. menyusun
KUAPPASyangmeliputiPenelitian
dan
Pengembangan,
Monitoring,
Evaluasi
dan
Pelaporan
Pembangunan
sesuai
denganRencanaKerjaPemerintahDaerah
sebagaibahanpenyusunan
Rancangan APBD;
h. merencanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerahyang meliputiPenelitian dan Pengembangan,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan sebagai bahan
perumusan kebijakan pembangunan lebih lanjut;
i. merencanakan penyusunan data dan informasi perencanaan
pembangunanyang meliputiPenelitian dan Pengembangan, Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan sebagai pedoman perumusan
kebijakan pembangunan daerah;
j. melaksanakan
koordinasiusulanprogramkegiatan
bidangPenelitian,
Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan yang bersumberAPBNdan
APBDProvinsi dan dari sumber lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
k. merumuskan pelaksanaan kerjasama antardaerah kabupatendan
antara
daerahkabupatendenganswasta,dalamdanluarnegeriyangmeliputi
Penelitian dan Pengembangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
l. menilai danmengevaluasi kinerjabawahanuntukmemacuprestasikerja;
m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbanganpengambilankebijakan;
n. melaporkan pelaksanaan tugassebagai wujudpertanggungjawaban; dan
o. melaksanakan tugaskedinasanlainatasperintahpimpinansesuaidengan
bidang tugasnya.
Pasal 20

(1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidangyang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan.
(2) Kepala Subbidangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahanperumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi Penelitan dan Pengembangan
Pembangunan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbidang Penelitian dan Pengembanganmempunyai uraian tugas sebagai
berikut :
a. menyiapkanbahanprogramkerjaSubbidang
Penelitian
dan
PengembanganberdasarkanRencanaStrategisBadan
PerencanaanPembangunan
Daerah
sebagai
pedoman
dalam
pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasidenganunit kerjadinas agarterwujudsinkronisasi
pelaksanaan tugas badan;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian, fasilitasi,pembinaan,penyiapan
perumusan kebijakanteknis perencanaan pembangunan bidang
Penelitian
dan
Pengembangansesuai
dengan
ketentuan
peraturanperundang-undangan;
e. menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah
meliputi RPJPD, RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
bidang Penelitian dan Pengembangan;
f. menyiapkan bahan penyusunan Kebijakan Umum APBD, KUAPPAS
bidangPenelitian
dan
PengembangansesuaidenganRencanaKerjaPemerintahDaerahsebagai
bahan penyusunan Rancangan APBD;
g. melakukan
pengendalian
dan
evaluasipelaksanaanrencana
pembangunan daerahbidangPenelitian dan Pengembangansebagai
bahanperumusankebijakan pembangunan lebih lanjut;
h. melakukan
penyusunandatadaninformasiperencanaanpembangunan
bidangPenelitian
dan
Pengembangansebagai
pedomanperumusankebijakan pembangunan daerah;
i. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan dan penerbitan izin
penelitian
pengabdianmasyarakat(KuliahKerjaNyatadankegiatanlain
yangsejenis) yang berlokasi di wilayah Kabupaten;
j. menyiapkan bahan koordinasi usulan program kegiatan subbidang
Penelitian dan Pengembangan yang bersumberAPBNdan APBD
Provinsidandarisumberlainnyasesuaidenganketentuan
peraturan
perundang-undangan;
k. menyiapkanbahanpelaksanaankerjasamaantardaerahkabupatendan
antaradaerah kabupaten dengan swasta,dalamdan luarnegeridibidang
Penelitian
dan
Pengembangansesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undangan;
l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
m. menyampaikan saran dan masukan kepadapimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 21
(1) Sub bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan dipimpin
oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Evaluasi Pembangunan.
(2) Kepala Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu kepala bidang dalam penyiapan bahan perumusan,
pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
meliputi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
SubbidangMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan mempunyai
uraian tugas sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan program kerja Sub bidang Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pembangunan berdasarkan Rencana Strategis Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
sebagai
pedoman
dalam
pelaksanaan tugas;
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud
sinkronisasi pelaksanaan tugas badan;
c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan
fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, penyiapan
perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyiapkan
bahan
penyusunan
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
f. melakukan
pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
rencana
pembangunan daerah bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan lebih
lanjut;
g. melakukan penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan
bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan sebagai
pedoman perumusan kebijakan pembangunan daerah;
h. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi
kerja;
i. menyampaikan saran dan masukan kepadapimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 22
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Subbidang, Kepala Subbagiandan Kepala UPTB serta Jabatan
Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan Badan dengan
instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 23
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 24
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB V
PENUTUP
Pasal 25
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lombok
Utara Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Lombok Utara Tahun 2011 Nomor13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 26
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 Juni2017
BUPATI LOMBOK UTARA,

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 5 Juni 2017

H. NAJMUL AKHYAR

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

H. SUARDI
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