
 
 
  
 
 
 
 

 

BUPATI SINJAI 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN  BUPATI SINJAI  

NOMOR 48 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SINJAI, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 
ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan 

Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati 
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas 
Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat 

Daerah; 
 

  b. bahwa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 54 

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata 

Kerja Sekretariat Daerah, terkait alur koordinasi 
dan penyempurnaan tugas pokok dan fungsi serta 
tata kerja Bagian pada Sekretariat Daerah, perlu 

dilakukan penyesuaian dan diganti;  
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan 

Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

 
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
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  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5494); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
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 Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5679); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 
 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

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

 
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 33); 
 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131); 
 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 2036); 
 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 

Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja 
Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
112); 

 
   11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sinjai Nomor 93); 
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   12. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 

Nomor 54); 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN 

ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Bupati adalah Bupati Sinjai. 
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten 

Sinjai. 
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai. 
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai. 

9. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai. 
10. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai. 

11. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
Sinjai. 

 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal 2 
 

(1) Susunan  Organisasi  Sekretariat Daerah, terdiri atas: 
a. Sekretaris Daerah; 

b. Asisten Administrasi Pemerintahan: 
1. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 

a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan; 

b) Subbagian Hak Asasi Manusia, Informasi dan Bantuan 
Hukum; dan 

c) Subbagian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa. 
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2. Bagian Pemerintahan; 
a) Subbagian Pemerintahan Umum dan Evaluasi Kinerja  

Pemerintahan; 
b) Subbagian Hubungan Perangkat Daerah, DPRD dan 

Kerjasama; dan 
c) Subbagian Bina Administrasi Pemerintahan Kecamatan, 

Desa/Kelurahan. 

3. Bagian Humas: 
a) Subbagian Publikasi dan Hubungan Media; 
b) Subbagian Hubungan Informasi Antar Perangkat Daerah; dan 

c) Subbagian Hubungan Informasi Antar Lembaga dan 
Masyarakat. 

c. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan, dan 
Kesejahteraan Rakyat; 
1. Bagian Administrasi Perekonomian: 

a) Subbagian Kebijakan Ekonomi, Investasi dan Badan Usaha 
Milik Daerah. 

b) Subbagian Koordinasi Bidang Pertanian; dan 
c) Subbagian Koordinasi Bidang Perdagangan, Perindustrian 

Energi Sumber Daya Mineral, Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah dan Tenaga Kerja. 
2. Bagian Administrasi Pembangunan: 

a) Subbagian Koordinasi Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan; 
b) Subbagian Pengendalian Pembangunan; dan 

c) Subbagian Monitoring dan  Evaluasi Program Pembangunan. 
3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa: 

a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; 

b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik; dan  

c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa. 

4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat: 
a) Subbagian Mental dan Spiritual; 

b) Subbagian Sosial  Kemasyarakatan; dan 
c) Subbagian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat. 

d. Asisten Administrasi Umum; 

1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana: 
a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 

b) Subbagian Analisis dan Akuntabilitas Kinerja; dan 
c) Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik. 

2. Bagian Keuangan: 

a) Subbagian Perencanaan dan Anggaran; 
b) Subbagian Perbendaharaan; dan 
c) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. 

3. Bagian  Umum dan Protokol: 
a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 

b) Subbagian Rumah Tangga; dan 
c) Subbagian Protokoler dan Fasilitasi Pimpinan. 

4. Bagian Perlengkapan: 

a) Subbagian Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Aset; 
b) Subbagian Penyediaan Perlengkapan dan Pemeliharaan; dan 

c) Subbagian Penatausahaan dan Pelaporan Aset. 
e. Jabatan Fungsional. 
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(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
 

BAB III 
KEDUDUKAN 

 

  Pasal 3 
 
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. 
 

BAB IV 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI  

 

Bagian Kesatu 
Sekretaris Daerah 

 
Pasal 4 

 

(1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 
melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian Dinas 
Daerah, Badan Daerah dan Perangkat Daerah lainnya. 

  
(2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana  

dimaksud  pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
a. perumusan kebijakan  urusan Pemerintahan Daerah; 
b. penyelenggaraan koordinasi Dinas Daerah, Badan Daerah dan 

Perangkat Daerah lainnya; 
c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan 

Pemerintahan Daerah; 

d. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah; 
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan Daerah; 

f. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas 

dan fungsinya. 

 
(3) Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) meliputi: 
a. merumuskan kebijakan  urusan Pemerintahan Daerah; 
b. menyelenggarakan koordinasi Dinas Daerah, Badan Daerah dan 

Perangkat Daerah lainnya; 
c. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan 

urusan Pemerintahan Daerah; 

d. mengelola barang milik/kekayaan Daerah; 
e. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan 

Pemerintahan Daerah;   
f. membina administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah; 
g. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan 

dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati; dan 
h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas 

dan fungsinya. 
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Bagian Kedua 
Asisten Administrasi Pemerintahan 

 

Pasal 5 
 

(1) Asisten Administrasi Pemerintahan, mempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam 

menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, penyusunan 
petunjuk teknis, pembinaan dan pelaporan bidang administrasi 
pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia, serta kehumasan. 

 

(2) Asisten Administrasi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai 
berikut: 

a. perumusan kebijakan dan pembinaan administrasi 
penyelenggaraan pemerintahan; 

b. perumusan kebijakan peraturan perundang- undangan; 

c. penyelenggaraan pembinaan kehumasan; 
d. penyelenggaraan dan pengaturan pelimpahan kewenangan Bupati 

kepada camat dan lurah; 

e. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi pemerintahan, 
hukum dan hak asasi manusia, ketentraman, ketertiban dan 

perlindungan masyarakat serta kehumasan; 
f. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi, monitoring dan 

pengendalian atas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, 

hukum dan hak asasi manusia, ketentraman, ketertiban dan 
perlindungan masyarakat serta kehumasan; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
 

(3) Tugas pokok dan fungsi Asisten Administrasi Pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi: 

a. merumuskan kebijakan dan pembinaan administrasi 

penyelenggaraan pemerintahan; 
b. merumuskan kebijakan peraturan perundang-undangan; 
c. menyelenggarakan pembinaan kehumasan; 

d. menyelenggarakan dan mengatur pelimpahan kewenangan Bupati 
kepada camat dan lurah; 

e. mengoordinasikan   penyelenggaraan administrasi pemerintahan, 
hukum dan hak asasi manusia, ketentraman, ketertiban dan 
perlindungan masyarakat serta kehumasan; 

f. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi, monitoring dan 
pengendalian atas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, 
hukum dan hak asasi manusia, ketentraman, ketertiban dan 

perlindungan masyarakat serta kehumasan; dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
 

Paragraf 1 

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
 

Pasal 6 
 

(1) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Kepala Bagian, 
mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi 

dan melaksanakan kegiatan bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia 
meliputi bidang Peraturan Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, 
Informasi dan Bantuan Hukum serta Tindak Lanjut atas Temuan 

Pemeriksa.  
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(2) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. pengumpulan bahan telaahan staf dan penyusunan produk hukum 
Daerah; 

b. penelitian, penelaahan dan pengevaluasian terhadap perumusan 
peraturan perundang-undangan, pendokumentasian serta 
sosialisasi dan distribusi produk hukum; 

c. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum aparat 
pemerintah daerah dan pemerintah desa terkait perkara perdata 
dan tata usaha negara; 

d. sinkronisasi produk hukum Daerah dengan produk hukum yang 
lebih tinggi; 

e. penyelenggaraan, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan 
ketatausahaan bagian hukum; 

f. pembinaan, monitoring dan evaluasi produk hukum Daerah; 

g. penghimpunan peraturan perundangan-undangan; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
 

(3) Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) meliputi: 
a. mengumpulkan bahan telaahan staf dan penyusunan produk 

hukum Daerah; 

b. meneliti, menelaah dan mengevaluasi perumusan peraturan 
perundang-undangan, pendokumentasian serta sosialisasi dan 

distribusi produk hukum; 
c. menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum aparat 

pemerintah daerah dan pemerintah desa terkait perkara perdata 

dan tata usaha negara; 
d. melakukan sinkronisasi produk hukum Daerah dengan produk 

hukum yang lebih tinggi; 

e. menyelenggarakan, mengelola dan melaksanakan kegiatan 
ketatausahaan bagian hukum; 

f. membina, memonitor dan mengevaluasi produk hukum Daerah; 
g. menghimpun peraturan perundangan-undangan; dan 
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.  
 

Pasal 7 
 

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala 

Subbagian, mempunyai  tugas pokok membantu Kepala Bagian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan sinkronisasi dan 
harmonisasi produk hukum daerah. 

 
(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Peraturan Perundang-

undangan; 

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 
kegiatan pada Subbagian Peraturan Perundang-undangan; 

c. melakukan penelitian, penelaahan dan evaluasi terhadap 
peraturan perundang-undangan; 

d. mengumpulkan bahan telaahan  dan bahan pertimbangan dalam 

penyusunan produk hukum Daerah; 
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e. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam 
penyusunan produk hukum Daerah; 

f. melakukan pembinaan terhadap penyusunan produk hukum 
desa; 

g. meneliti, mengumpulkan dan mengolah data hukum; 
h. menyiapkan rancangan peraturan daerah dan produk hukum 

Daerah lainnya; 

i. melaksanakan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi 
dalam penyusunan produk hukum Daerah;  

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja 

organisasi.  
 

Pasal 8 

 
(1) Subbagian Hak Asasi Manusia, Informasi dan Bantuan Hukum  

dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas pokok membantu 
Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan 
kegiatan dibidang Hak Asasi Manusia, penyebarluasan informasi produk 

hukum dan memberikan bantuan hukum. 
 

(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Hak Asasi Manusia, Informasi 

dan Bantuan Hukum; 
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Subbagian Hak Asasi Manusia, Informasi dan 

Bantuan Hukum; 
c. melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada upaya 

perlindungan hak azasi manusia; 

d. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi hukum; 
e. mengumpulkan bahan dan alat bukti dalam menyelesaikan 

permasalahan hukum yang menyangkut bidang tugas 
Pemerintahan Daerah; 

f. melakukan inventarisasi, menelaah serta mengevaluasi penanganan 

dan penyelesaikan perkara yang dihadapi  oleh Pemerintah Daerah 
dan pemerintah desa; 

g. melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran 
hukum yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah dan 
pemerintah desa; 

h. memberikan pertimbangan dan bantuan hukum kepada aparat 
Pemerintah Daerah dan pemerintah desa terhadap masalah yang 
timbul dalam pelaksanaan tugas; 

i.    menyelenggarakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi 
Hukum; 

j.     mengumpulkan bahan dokumentasi dan informasi produk hukum; 
k. menerbitkan lembaran daerah, berita daerah dan sarana informasi 

hukum lainnya; 

l.    mendokumentasikan, memelihara, dan mengelola produk hukum; 
m. mengelola bahan perpustakaan dibidang hukum dan memberikan 

layanan informasi hukum; 
n. menyelenggarakan kegiatan dalam rangka peningkatan kesadaran 

hukum masyarakat; 
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o. memberikan pertimbangan hukum terkait penerbitan perizinan; 
dan 

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.  

 
Pasal 9 

 

(1) Subbagian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa dipimpin oleh Kepala 
Subbagian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia melaksanakan kegiatan Tindak Lanjut Temuan 

Pemeriksa. 
 

(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Tindak Lanjut Temuan 

Pemeriksa;  
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Subbagian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa; 
c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas tindak lanjut temuan 

pemeriksa; 
d. mengumpulkan, mengolah data dan informasi kegiatan tindak 

lanjut temuan pemeriksa; 

e. menginventarisasi laporan temuan pemeriksa dan melaksanakan 
kegiatan tindak lanjut; 

f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk 
teknis  kegiatan tindak lanjut atas temuan pemeriksa; 

g. melaksanakan koordinasi dalam upaya percepatan tindak lanjut 

atas temuan tim pemeriksa; 
h. menyiapkan bahan dan menyusun telaahan staf kegiatan tindak 

lanjut; 

i.     melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas 
Subbagian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa; dan 

j.     melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.  

 

Paragraf 2 
Bagian Pemerintahan 

 
Pasal 10 

 

(1) Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian, mempunyai tugas 
pokok merumuskan kebijakan dan melaksanakan kegiatan bidang 
administrasi pemerintahan umum dan evaluasi kinerja pemerintahan,  

hubungan perangkat daerah, DPRD dan kerjasama, pembinaan 
pemerintahan kecamatan desa/kelurahan. 

 
(2) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. pengumpulan bahan telaahan staf dan perumusan kebijakan serta 
pelaksanaan kegiatan bidang administrasi pemerintahan umum 

dan evaluasi kinerja pemerintahan,  hubungan perangkat daerah, 
DPRD dan kerjasama, pembinaan pemerintahan kecamatan 
desa/kelurahan; 
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b. penelitian, penelaahan dan pengevaluasian terhadap perumusan 
kebijakan dan pelaksanaan kegiatan bidang administrasi 

pemerintahan umum dan evaluasi kinerja pemerintahan,  
hubungan perangkat daerah, DPRD dan kerjasama, pembinaan 

pemerintahan kecamatan desa/kelurahan; 
c. penyiapan bahan pertimbangan, perumusan kebijakan dan 

pelaksanaan kegiatan bidang administrasi pemerintahan umum 

dan evaluasi kinerja pemerintahan,  hubungan perangkat Daerah, 
DPRD dan kerjasama, pembinaan pemerintahan kecamatan 
desa/kelurahan; 

d. sinkronisasi kegiatan bidang administrasi pemerintahan umum dan 
evaluasi kinerja pemerintahan,  hubungan perangkat daerah, DPRD 

dan kerjasama, pembinaan pemerintahan kecamatan 
desa/kelurahan; 

e. penyelenggaraan, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan 

ketatausahaan Bagian Pemerintahan; 
f. pembinaan, monitoring dan evaluasi perumusan kebijakan dan 

pelaksanaan kegiatan bidang administrasi pemerintahan umum 
dan evaluasi kinerja pemerintahan,  hubungan perangkat daerah, 
DPRD dan kerjasama, pembinaan pemerintahan kecamatan 

desa/kelurahan; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 
(3) Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) meliputi: 
a. mengumpulkan bahan telaahan staf dan merumuskan kebijakan 

dan melaksanakan kegiatan bidang administrasi pemerintahan 

umum dan evaluasi kinerja pemerintahan,  hubungan perangkat 
daerah, DPRD dan kerjasama, pembinaan pemerintahan kecamatan 
desa/kelurahan; 

b. meneliti, menelaah dan mengevaluasi bahan perumusan kebijakan 
dan melaksanakan kegiatan bidang administrasi pemerintahan 

umum dan evaluasi kinerja pemerintahan,  hubungan perangkat 
daerah, DPRD dan kerjasama, pembinaan pemerintahan kecamatan 
desa/kelurahan; 

c. menyiapkan bahan pertimbangan kebijakan dan melaksanakan 
kegiatan bidang administrasi pemerintahan umum dan evaluasi 

kinerja pemerintahan,  hubungan perangkat daerah, DPRD dan 
kerjasama, pembinaan pemerintahan kecamatan desa/kelurahan; 

d. melakukan sinkronisasi kegiatan bidang administrasi pemerintahan 

umum dan evaluasi kinerja pemerintahan,  hubungan perangkat 
daerah, DPRD dan kerjasama, pembinaan pemerintahan kecamatan 
desa/kelurahan; 

e. menyelenggarakan, mengelola dan melaksanakan kegiatan 
ketatausahaan bagian administrasi pemerintahan; 

f. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi perumusan 
kebijakan dan melaksanakan kegiatan bidang administrasi 
pemerintahan umum dan evaluasi kinerja pemerintahan,  

hubungan perangkat daerah, DPRD dan kerjasama, pembinaan 
pemerintahan kecamatan desa/kelurahan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
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Pasal 11 
 

(1) Subbagian Pemerintahan Umum dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan 
dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan koordinasi, 
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bidang 
pemerintahan umum dan evaluasi kinerja pemerintahan. 

 
(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. menyusun rencana kerja Subbagian Pemerintahan Umum dan 
Evaluasi Kinerja; 

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 
kegiatan pada Subbagian Pemerintahan Umum dan Evaluasi 
Kinerja Pemerintahan; 

c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Pemerintahan Umum dan 
Evaluasi Kinerja; 

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis yang berhubungan dengan tugas pemerintahan umum; 
e. mempersiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pemerintah 

umum; 

f. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 
permasalahan yang berhubungan dengan tugas pemerintahan 

umum; 
g. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi kinerja pemerintahan, 

laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD, 

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akhir masa 
jabatan Bupati dan memori serah terima jabatan; 

h. mendistribusikan tugas kepada para pejabat fungsional/staf sesuai 

dengan tugas dan fungsi masing-masing agar semua tugas dapat 
terselesaikan dengan baik dan lancar; 

i.    menyiapkan bahan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan 
penegasan batas daerah dan kecamatan; 

j.    menyiapkan bahan, menyusun dan pengajuan telahaan staf sesuai 

dengan bidang tugasnya; 
k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 

tugas Subbagian Pemerintahan Umum dan Evaluasi Kinerja 
Pemerintahan; 

l.    melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian untuk 

diketahui sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan mendapatkan petunjuk lebih lanjut; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
 

Pasal 12 
 

(1) Subbagian Hubungan Perangkat Daerah, DPRD dan Kerjasama dipimpin 

oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala 
Bagian pemerintahan dalam melaksanakan koordinasi, merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bidang hubungan perangkat 
daerah, DPRD dan kerjasama. 
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(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. menyusun rencana kerja Subbagian Hubungan Perangkat Daerah, 
DPRD dan Kerjasama; 

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 
kegiatan pada Subbagian Hubungan Perangkat Daerah, DPRD dan 
Kerjasama; 

c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Hubungan Perangkat 

Daerah, DPRD dan Kerjasama; 
d. melaksanakan pembinaan administrasi perangkat daerah, DPRD 

sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; 
e. mengoordinasikan dengan perangkat daerah terkait dengan 

penerimaan rombongan kunjungan kerja dan rapat kerja dengan 

DPRD agar pelaksanaan berjalan dengan lancar; 
f. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan evaluasi Pemilihan 

Kepala Daerah dan Pemilihan Umum; 
g. menyiapkan bahan koordinasi proses pengangkatan dan 

pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati; 

h. menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan kerja 
sama daerah, lembaga maupun pihak ketiga; 

i.    melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian untuk 

diketahui sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 
dan mendapatkan petunjuk lebih lanjut; dan 

j.    melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.  

 

Pasal 13 
 

(1) Subbagian Bina Administrasi Pemerintahan Kecamatan, 

Desa/Kelurahan dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas 
pokok membantu Kepala Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan 

koordinasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan 
pembinaan administrasi pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan. 
 

(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. menyusun rencana kerja Subbagian Bina Administrasi 
Pemerintahan Kecamatan, Desa/Kelurahan; 

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Subbagian Bina Administrasi Pemerintahan 
Kecamatan, Desa/Kelurahan; 

c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

d. menyiapkan bahan penetapan kebijakan penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan; 

e. menyiapkan bahan kebijakan, pembinaan, bimbingan, koordinasi, 

monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan; 

f. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang administrasi pemerintahan kecamatan, 
desa/kelurahan lingkup provinsi dan kabupaten/kota; 
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g. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelimpahan 
sebagian kewenangan pemerintahan daerah kepada camat, lurah 

dan kepala desa; 
h. menyiapkan bahan pertimbangan penyelesaian perselisian antar 

desa/kelurahan; 
i. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis administrasi 

pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan; 

j. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk yang 
berhubungan dengan pembentukan, penggabungan, penghapusan 
kecamatan, desa/kelurahan; 

k. mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan administrasi 
pemerintah kecamatan, desa/kelurahan; 

l. menyusun bahan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan 
pelayanan administrasi pemerintahan kecamatan, 
desa/kelurahan; 

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian untuk 
diketahui sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

dan mendapatkan petunjuk lebih lanjut; dan 
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja 

organisasi.  
 

Paragraf 3 

Bagian Hubungan Masyarakat 
 

Pasal 14 
 

(1) Bagian Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bagian, mempunyai 

tugas pokok merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi 
penyusunan dan penyerasian rencana kinerja dan melaksanakan 
kegiatan bidang publikasi dan hubungan media, hubungan informasi 

antar perangkat daerah dan hubungan informasi antar lembaga. 
 

(2) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. perumusan kebijakan dibidang publikasi dan hubungan media, 

hubungan informasi antar perangkat daerah dan hubungan 
informasi antar lembaga; 

b. pelaksanaan koordinasi dibidang bidang publikasi dan hubungan 
media, hubungan informasi antar perangkat daerah dan hubungan 
informasi antar lembaga; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang publikasi dan 
hubungan media, hubungan informasi antar perangkat daerah dan 
hubungan informasi antar lembaga; 

d. pelaksanaan administrasi bidang publikasi dan hubungan media, 
hubungan informasi antar perangkat daerah dan hubungan 

informasi antar lembaga; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 
(3) Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) meliputi: 
a. merumuskan kebijakan dibidang publikasi dan hubungan media, 

hubungan informasi antar perangkat daerah dan hubungan 

informasi antar lembaga; 
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b. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang publikasi dan 
hubungan media, hubungan informasi antar perangkat daerah dan 

hubungan informasi antar lembaga; 
c. melaksanakan koordinasi dibidang publikasi dan hubungan media, 

hubungan informasi antar perangkat daerah dan hubungan 
informasi antar lembaga; 

d. melaksanakan penataan administrasi publikasi dan hubungan 

media, hubungan informasi antar perangkat daerah dan hubungan 
informasi antar lembaga; 

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang publikasi dan 

hubungan media, hubungan informasi antar perangkat daerah dan 
hubungan informasi antar lembaga; 

f. melaksanakan administrasi bidang kehumasan; dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 
Pasal 15 

 
(1) Subbagian Publikasi dan Hubungan Media dipimpin oleh Kepala 

Subbagian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Humas 

dalam melaksanakan tugas publikasi dan hubungan media.  
 

(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  
a. menyusun rencana kerja Subbagian Publikasi dan Hubungan 

Media; 
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Subbagian Publikasi dan Hubungan Media; 

c. menyusun petunjuk teknis penetapan kebijakan bina hubungan 
media; 

d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan 

media; 
e. menyiapkan pemberitaan dan penyiaran kegiatan Pemerintah 

Daerah melalui media cetak maupun media elektronik; 
f. memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk tamu yang 

memerlukan informasi; 

g. menyiapkan bahan dalam memberikan tanggapan atau penjelasan 
terhadap masukan kritikan, atau surat dari masyarakat; 

h. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembuatan folder booklet, 
spanduk, dan brosur hasil pembangunan Daerah; 

i. menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan keterangan pers 

atau konferensi pers; 
j. melaksanakan peliputan kegiatan Pemerintah Daerah; 
k. membuat rilis berita kegiatan dan hasil pembangunan Daerah 

untuk disampaikan kepada pers; 
l. melaksanakan peliputan kegiatan pemerintah daerah untuk 

dipublikasikan di media massa; 
m. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Publikasi 

dan Hubungan Media; 

n. melaksanakan pembinaan kehumasan terkait publikasi dan 
hubungan media; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
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Pasal 16 
 

(1) Subbagian Hubungan Informasi Antar Perangkat Daerah dipimpin oleh 
Kepala Subbagian Hubungan Informasi Antar Perangkat Daerah, 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Humas dalam 
melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan hubungan informasi antar 
Perangkat Daerah. 

 
(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  

a. menyusun rencana kerja Subbagian Hubungan Informasi Antar 
Perangkat Daerah; 

b. menyusun Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan 
kegiatan pada Subbagian Hubungan Informasi Antar Perangkat 
Daerah; 

c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk 
teknis dibidang pelayanan hubungan informasi antar Perangkat 

Daerah; 
d. menyusun bahan dan data yang berkaitan dengan pemberitaan dan 

penerangan aktifitas di lingkungan Pemerintah Daerah; 

e. mengumpulkan data dan menyajikan informasi program kerja dan 
capaian pembangunan Daerah; 

f. menjalin koordinasi dan komunikasi informasi antar Perangkat 

Daerah; 
g. menjalin kerjasama dengan pengelola informasi informasi antar 

Perangkat Daerah melalui forum kehumasan; 
h. menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan penerbitan 

media internal Pemerintah Daerah; 

i. menyiapkan bahan dokumentasi dalam rangka mendukung 
terselenggaranya dokumentasi cetak, foto, display, dan film; 

j. mendokumentasikan foto Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah 

dalam berbagai kegiatan pemerintahan; 
k. mendokumentasikan berita kegiatan dan pembangunan daerah 

melalui kliping; 
l. mendokumentasikan pidato atau sambutan Bupati; 
m. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pada Subbagian 

Hubungan Informasi Antar Perangkat Daerah; 
n. melaksanakan pembinaan kehumasan terkait bina hubungan antar 

Perangkat Daerah; dan 
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 
Pasal 17 

 

(1) Subbagian Hubungan Informasi Antar Lembaga dan Masyarakat 
dipimpin oleh Kepala Subbagian Hubungan Informasi Antar Lembaga 

dan Masyarakat, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian 
Humas melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan hubungan 
informasi antar lembaga.  

 
(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Hubungan Informasi Antar 

Lembaga dan Masyarakat; 
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b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 
kegiatan pada Subbagian Hubungan Informasi Antar Lembaga dan 

Masyarakat; 
c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk 

teknis dibidang pelayanan Hubungan Informasi Antar Lembaga dan 
Masyarakat; 

d. menjalin koordinasi dan komunikasi dengan instansi dan lembaga 

di luar lingkup Pemerintah Daerah dan Masyarakat; 
e. menyusun bahan dan data yang berkaitan dengan publikasi 

program dan kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat; 

f. melaksanakan sosialisasi program dan capaian pembangunan 
daerah; 

g. memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat dan lembaga di 
luar lingkungan Pemerintah Daerah melalui dialog; 

h. mengumpulkan, menyaring, dan menganalisa informasi dari 

masyarakat dan organisasi non pemerintah; 
i. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pada Subbagian 

Hubungan Informasi Antar Lembaga dan Masyarakat; 
j. melaksanakan pembinaan kehumasan terkait hubungan informasi 

antar lembaga dan Masyarakat; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 

Bagian Ketiga 
Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan 

Rakyat 
 

Pasal 18 

 
(1) Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan 

Rakyat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan koordinasi, 
perumusan kebijakan, penyusunan petunjuk teknis, pembinaan dan 

pelaporan bidang administrasi perekonomian, administrasi 
pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. 

 

(2) Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan 
Rakyat, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

dibidang perekonomian, pembangunan, pengadaan barang/jasa 

dan kesejahteraan rakyat; 
b. perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk 

teknis serta memantau penyelenggaraan kegiatan dibidang 

perekonomian, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan 
kesejahteraan rakyat; 

c. penyelenggaraan pembinaan kegiatan perekonomian, 
pembangunan, pengadaan barang/jasa dan kesejahteraan rakyat; 
dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 
tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
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(3) Tugas pokok dan fungsi Asisten Administrasi Perekonomian, 
Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) meliputi: 
a. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk 

teknis dibidang perekonomian, pembangunan, pengadaan 
barang/jasa dan kesejahteraan rakyat; 

b. merumuskan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk 

teknis serta memantau penyelenggaraan kegiatan dibidang 
perekonomian, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan 
kesejahteraan rakyat; 

c. menyelenggarakan pembinaan kegiatan perekonomian, 
pembangunan, pengadaan barang/jasa dan kesejahteraan rakyat; 

d. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan 
dibidang tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
 

Paragraf 1 
Bagian Administrasi Perekonomian 

 

Pasal 19 
 

(1) Bagian Administrasi Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bagian, 

mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, melaksanakan 
koordinasi penyusunan dan penyerasian rencana kinerja dan 

melaksanakan kegiatan bidang kebijakan ekonomi, investasi dan badan 
usaha milik daerah, bidang pertanian, bidang perdagangan, 
perindustrian dan energi sumber daya mineral serta bidang koperasi, 

usaha mikro, kecil dan menengah dan tenaga kerja.  
 
(2) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. perumusan kebijakan dibidang kebijakan ekonomi, investasi dan 

Badan Usaha Milik Daerah, bidang pertanian, bidang perdagangan, 
perindustrian dan energi sumber daya mineral serta bidang 
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan tenaga kerja;  

b. Perumusan kebijakan dibidang bidang kebijakan ekonomi, investasi 
dan Badan Usaha Milik Daerah, bidang pertanian, bidang 

perdagangan, perindustrian dan energi sumber daya mineral  serta 
bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan tenaga 
kerja;  

c. pelaksanaan koordinasi dibidang bidang kebijakan ekonomi, 
investasi dan Badan Usaha Milik Daerah, bidang pertanian, bidang 
perdagangan, perindustrian dan energi sumber daya mineral  serta 

bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan tenaga 
kerja;  

d. pelaksanaan kegiatan bidang kebijakan ekonomi, investasi dan 
Badan Usaha Milik Daerah, bidang pertanian, bidang perdagangan, 
perindustrian dan energi sumber daya mineral serta bidang 

koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan tenaga kerja;  
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kebijakan ekonomi, 

investasi dan Badan Usaha Milik Daerah, bidang pertanian, bidang 
perdagangan, perindustrian dan energi sumber daya mineral  serta 
bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan tenaga 

kerja;  
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f. pelaksanaan administrasi bidang perekonomian; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
 

(3) Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) meliputi: 
a. merumuskan kebijakan dibidang kebijakan ekonomi, investasi dan 

Badan Usaha Milik Daerah, bidang pertanian, bidang perdagangan, 
perindustrian dan energi sumber daya mineral serta bidang 
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan tenaga kerja;  

b. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang kebijakan ekonomi, 
investasi dan Badan Usaha Milik Daerah, bidang pertanian, bidang 

perdagangan, perindustrian dan energi sumber daya mineral  serta 
bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan tenaga 
kerja;  

c. melaksanakan koordinasi dibidang kebijakan ekonomi, investasi 
dan Badan Usaha Milik Daerah, bidang pertanian, bidang 

perdagangan, perindustrian dan energi sumber daya mineral  serta 
bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan tenaga 
kerja;  

d. melaksanakan penataan administrasi bidang kebijakan ekonomi, 
investasi dan Badan Usaha Milik Daerah, bidang pertanian, bidang 
perdagangan, perindustrian dan energi sumber daya mineral  serta 

bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan tenaga 
kerja;  

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang kebijakan ekonomi, 
investasi dan Badan Usaha Milik Daerah, bidang pertanian, bidang 
perdagangan, perindustrian dan energi sumber daya mineral  serta 

bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah  dan tenaga 
kerja; 

f. melaksanakan administrasi bidang perekonomian; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 
Pasal 20 

 

(1) Subbagian Kebijakan Ekonomi, Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah 
dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dalam melaksanakan 
koordinasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan 
bidang perumusan kebijakan ekonomi daerah, investasi dan Badan 

Usaha Milik Daerah. 
 

(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Kebijakan Ekonomi, Investasi 

dan Badan Usaha Milik Daerah;  
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Subbagian Kebijakan Ekonomi, Investasi dan Badan 

Usaha Milik Daerah; 
c. menyusun perumusan kebijakan sebagai bahan koordinasi bidang 

investasi dan Badan Usaha Milik Daerah;  
d. melakukan koordinasi Kebijakan Ekonomi, Investasi dan Badan 

Usaha Milik Daerah; 
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e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
 

Pasal 21 
 

(1) Subbagian Koordinasi Bidang Pertanian dipimpin oleh Kepala 

Subbagian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian 
Administrasi Perekonomian dalam melaksanakan koordinasi bidang 
pertanian. 

 
(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Koordinasi Bidang Pertanian; 
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Subbagian Koordinasi Bidang Pertanian; 
c. menyusun bahan koordinasi dalam rangka peningkatan capaian 

pelaksanaan kegiatan dibidang pertanian; 
d. menyusun bahan koordinasi dalam rangka pemantauan harga 

kebutuhan pokok; 

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi; 
f. menyusun laporan pelaksanaan program kegiatan dibidang 

pertanian; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 
Pasal 22 

 

(1) Subbagian Koordinasi Bidang Perdagangan, Perindustrian, Energi 
Sumber Daya Mineral, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan 
Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dalam 
melaksanakan koordinasi, merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi kegiatan bidang koordinasi bidang perdagangan, 
perindustrian, energi sumber daya mineral, koperasi, usaha mikro, kecil 
dan menengah dan tenaga kerja. 

 
(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Koordinasi Bidang 

Perdagangan, Perindustrian, Energi Sumber Daya Mineral, Koperasi 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;  
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Subbagian Koordinasi Bidang Perdagangan, 

Perindustrian, Energi Sumber Daya Mineral, Koperasi Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;  

c. menyusun perumusan kebijakan perangkat daerah dibidang 
perekonomian,  bidang perindustrian perdagangan, bidang 
pertambangan dan energi, bidang koperasi usaha mikro, kecil dan 

menengah dan tenaga kerja; 
d. mengoordinasikan perangkat daerah dibidang perekonomian, 

bidang perindustrian perdagangan, bidang pertambangan dan 
energi, bidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah dan 
tenaga kerja; 
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e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan implementasi 
kebijakan  pemerintah daerah dibidang perekonomian, bidang 

perindustrian perdagangan, bidang pertambangan dan energi, 
bidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah dan tenaga kerja; 

dan 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 
Paragraf 2 

Bagian Administrasi Pembangunan 

 
Pasal 23 

 
(1) Bagian Administrasi  Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian, 

mempunyai tugas pokok melaksanakan, pengkoordinasian bahan 

kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka 
penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan serta 

memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan  Perangkat Daerah.  
 

(2) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. perencanaan   operasional kegiatan  Bagian administrasi 

Pembangunan sebagai pedoman  dalam pelaksanaan tugas; 

b. penyusunan pedoman dan/atau petunjuk teknis, mekanisme 
pelaksanaan  dan pelaporan kegiatan; 

c. perumusan  perencanaan pelaksanaan koordinasi, kerja  sama 
penelitian  dan pengembangan  yang dilakukan oleh pemerintah 
pusat dan daerah; 

d. pengumpulan bahan pengkajian dan analisis kebijakan pada aspek  
pembangunan daerah  infrastruktur  dan aspek lain yang menjadi 
kewenanngannya; 

e. penelitian dan penyempurnaan dokumen pelaksanaan anggaran 
atau dokumen lainnya  yang di persamakan berdasarkan alokasi 

dana  sesuai dengan  program pembangunan  dan aspek lain yang 
menjadi kewenangannya; 

f. pengoordinasian  pelaksanaan pembangunan  yang  dibiayai  dari 

Anggaran Pendapatan Belanja  Daerah, Anggaran Pendapatan 
Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun 

bantuan pihak ketiga; 
g. pengawasan  penyusunan laporan  dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan; 

h. pengawasan terhadap penyusunan laporan percepatan realisasi 
anggaran; 

i. pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan standara biaya; 

j. pengawasan dalam rangka pemantauan kegiatan pembangunan   
k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan  berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 

(3) Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) meliputi: 

a. merenacanakan operasional  kegiatan  Bagian Administrasi 
Pembangunan  sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis, mekanisme 

pelaksanaan dan pelaporan kegiatan; 
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c. melaksanakan  koordinasi, kerja sama penelitian  dan 
pengembangan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan 

daerah; 
d. mengoordinasikan  kegiatan pengkajian  analisis kebijakan  pada 

aspek pembangunan daerah  infrastruktur dan aspek lain yang 
menjadi kewenangannya; 

e. melakukan penelitian  dan penyempurnaan dokumen  pelaksanaan 

anggaran  atau dokumen laiinya yang dipersamakan  dari 
perangkat daerah  berdasarkan alokasi dana  sesuai dengan 
program Pembanguanan; 

f. mengoordinasikan  pelaksanaan pembangunan yang dibiayai  dari 
Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan 

Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun 
bantuan pihak ketiga; 

g. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka penyusunan 

laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 
h. melaksanakan pengawasan  terhadap penyusunan laporan  

percepatan realisasi anggaran; 
i. melakasanakan pengawasan dan pengoordinasian  terhadap 

penyusunan  standar satuan harga; 

j. melaksanakan  pengawasan terhadap  pemantauan kegiatan 
pembangunan; 

k. melaksanakan evaluasi dalam hal penyusunan laporan; dan 

l. melaksanakan  tugas lain  yang diberikan  oleh atasan  berkaitan    
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 
Pasal 24 

 

(1) Subbagian Koordinasi Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 
dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas pokok membantu 
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan 

koordinasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan 
bidang koordinasi pembangunan, penelitian dan pengembangan. 

 
(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. menyusun rencana kerja Subbagian Koordinasi Pembangunan, 
Penelitian dan Pengembangan; 

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 
kegiatan pada Subbagian Koordinasi Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan; 

c. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka penyusunan 
laporan program kerja/kegiatan bidang penelitian dan 
pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

d. mengoordinasikan  pelaksanaan  kegiatan  pengkajian  dan analisis  
kebijakan  pada aspek  pembangunan  daerah, infrastruktur, dan  

aspek lain  yang  menjadi  kewenangan;  
e. menyusun  perumusan  perencanaan  pelaksanaan koordinasi, 

kerjasama penelitian dan pengembangan serta membantu kegiatan 

penelitian dan pengembangan  yang dilakukan  oleh pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah; 

f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan  kegiatan 
pembangunan,  penelitian dan  pengembangan; 
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g. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain  dalam  pelaksanaan  
penelitian  dan pengembangan di bidang pembangunan daerah  dan 

potensi  ekonomi daerah; dan 
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan  

dengan tugas pokokorganisasi  guna mendukung kinerja organisasi. 
 

Pasal 25 

 
(1) Subbagian Pengendalian Pembangunan, mempunyai tugas  pokok 

membantu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dalam 

melaksanakan koordinasi, merencanakan, melaksanakan dan 
mengevaluasi kegiatan bidang pengendalian pembangunan. 

 
(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. menyusun rencana kerja Subbagian Pengendalian  Pembangunan; 
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Subbagian Pengedalian Pembangunan; 
c. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan data 

evaluasi percepatan ralisasi Anggaran; 

d. melakukan  koordinasi dengan instansi  terkait  dalam rangka 
pelaksanaan pengendalian kegiatan pembangunan; 

e. menghimpun, mengolah, data dan  bahan dalam rangka pelaporan 

pelaksanaan kegiatan pembangunan dan mengevaluasi terhadap 
permasalahan  dan kendala yang dihadapi dalam kegiatan 

pembangunan; 
f. melakukan koordinasi dan pembinaan administrasi yang 

berhubungan dengan kelengkapan data pelaksanaan kegiatan 

pembangunan; 
g. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan 
h. melaksanakan tugas lain  yang diberikan oleh atasan  berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guan mendukung kinerja organisasi. 
 

Pasal 26 
 

(1) Subbagian Monitoring  dan Evaluasi  Program Pembangunan di pimpin 

oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala 
Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan koordinasi, 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bidang 
monitoring dan evaluasi program pembangunan. 
 

(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. menyusun rencana kerja Subbagian Monitoring  dan Evaluasi  

Program Pembangunan;  
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Subbagian Monitoring  dan Evaluasi  Program 
Pembangunan; 

c. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka monitoring dan 

evaluasi kegiatan pembangunan yang dibiayai anggaran 
pendapatan  dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja 

daerah propinsi, anggaran pendapatan dan belanja negara maupun 
bantuan pihak ketiga; 

d. mengumpulkan dan menginventarisir data dalam rangka 

pemantauan  pelaksanaan kegiatan pembangunan; 
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e. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan   
standar satuan  harga; 

f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
 

Paragraf 3 

Bagian Pengadaan Barang/Jasa 
 

Pasal 27 

 
(1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian, 

mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengoordinasikan 
penyelenggaraan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan 
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia 

dan kelembagaan pengadaan barang/jasa serta pendampingan, 
konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa 

Pemerintah Daerah. 
 
(2) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyusunan 

pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan tahunan 

pembangunan daerah; 
b. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

teknis perencanaan pengadaan untuk pelaksanaan asistensi 
perencanaan paket pekerjaan tahun berikutnya, asistensi/kaji 
ulang penyusunan Rencana Umum Pengadaan, dan kaji ulang 

Rencana Pelaksanaan Pengadaan; 
c. pelaksanaan kegiatan teknis pelaksanaan pemilihan penyedia 

untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa; 

d. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan 
teknis pasca pelaksanaan pemilihan penyedia untuk pelayanan 

sanggah dan monitoring pelaksanaan pekerjaan; 
e. pelaksanaan pengelolaan sistem Informasi Pengadaan dan 

infrastrukturnya; 

f. pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik; 
g. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan organisasi dan 

pemangku kebutuhan; 
h. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada 

masyarakat luas; 

i.     pelaksanaan pembinaan/peningkatan kapasitas lingkungan 
pengadaan untuk lingkup Perangkat Daerah, pengelola pengadaan 
dan personel lembaga pengadaan barang/jasa; 

j.    pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan 
pengadaan barang/jasa; 

k. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa 
pemerintah; 

l.    pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan; 

m. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis 
proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan desa; 

n. pelaksanaan pendampingan penggunaan seluruh sistem informasi 
pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi SIRUP, SPSE, e-
katalog, e-monev dan SIKap; 
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o. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi 
subtansi hukum pengadaan barang/jasa  dan layanan penyelesaian 

sengketa kontrak melalui mediasi; 
p. pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyusunan 

laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 
q. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan pengadaan 

barang/jasa; dan 

r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 

(3) Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) meliputi: 

a. merencanakan operasional kegiatan Bagian Pengadaan 
Barang/Jasa  sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

teknis perencanaan pengadaan untuk pelaksanaan asistensi 
perencanaan paket pekerjaan tahun depan, asistensi/ kaji ulang 

penyusunan rencana umum pengadaan, dan kaji ulang rencana 
pelaksanaan pengadaan; 

c. melaksanakan kegiatan teknis pelaksanaan pemilihan penyedia 

untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa; 
d. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

teknis pasca pelaksanaan pemilihan penyedia untuk pelayanan 

sanggah dan monitoring pelaksanaan pekerjaan; 
e. melaksanakan pengelolaan sistem Informasi Pengadaan 

barang/jasa; 
f. melaksanakan layanan pengadaan secara elektronik; 
g. mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan organisasi dan 

pemangku kebutuhan; 
h. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa 

pemerintah kepada masyarakat luas; 

i. melaksanakan pembinaan/peningkatan kapasitas lingkungan 
pengadaan untuk perangkat daerah, pengelola pengadaan dan 

personel lembaga pengadaan barang/jasa; 
j. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan 

pengadaan barang/jasa; 

k. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan 
barang/jasa pemerintah; 

l. melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku 
kepentingan; 

m. melaksanakan pendampingan, konsultasi dan /atau bimbingan 

teknis proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan desa; 
n. melaksanakan pendampingan penggunaan seluruh sistem 

informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi SIRUP, 
SPSE, e-katalog, e-monev dan SIKap; 

o. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan dan/atau 

konsultasi subtansi hukum pengadaan barang/jasa  dan layanan 
penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; 

p. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka 

penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 
q. melakukan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan pengadaan 

barang/jasa; dan 
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
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Pasal 28 
 

(1) Subbagian Pengelolan Pengadaan Barang/Jasa  dipimpin oleh Kepala 
Subbagian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian 

Pengadaan Barang/Jasa  dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, 
pelayanan dan evaluasi pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah 
serta pelayanan pendampingan, konsultasi pengadaan barang/jasa. 

 
(2) Tugas Pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. menyusun rencana Subbagian Pengelolan Pengadaan Barang/Jasa;  
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Subbagian Pengelolan Pengadaan Barang/Jasa; 
c. menginventarisasi dokumen dan hasil pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa; 

d. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa; 
e. melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa meliputi kegiatan 

teknis perencanaan, pelaksanaan asistensi perencanaan paket, 
asistensi kaji ulang penyusunan rencana umum pengadaan, dan 
kaji ulang rencana pelaksanaan pengadaan; 

f. menyiapkan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen 
pendukung lainnya serta informasi yang dibutuhkan; 

g. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa; 

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pra dan pasca pelaksanaan 
pemilihan penyedia barang/jasa, baik pelayanan sanggah maupun 

monitoring pelaksanaan kegiatan; dan 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 
Pasal 29 

 

(1) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dipimpin 
oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala 

Bagian Pengadaan Barang/Jasa  melaksanakan koordinasi, 
perencanaan, pelayanan dan evaluasi pengelolaan pengadaan secara 
elektronik. 

 
(2) Tugas Pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. menyusun rencana Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik;  

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 
kegiatan pada Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik; 

c. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan 
barang/jasa beserta infrastrukturnya; 

d. meregistrasi dan memverifikasi pengguna seluruh sistem informasi 
pengadaan barang/jasa; 

e. mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku 

kepentingan; 
f. melakukan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa 

pemerintah kepada masyarakat luas; 
g. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil 

pengadaan; 

h. melakukan pengelolaan informasi manajemen barang/jasa hasil 
pengadaan; 
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i.    melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas 
pelayanan pengelolaan pengadaan secara elektronik; dan 

j.    melaksananakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 
Pasal 30 

 

(1) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dipimpin 
oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala 
Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam  melaksanakan koordinasi, 

perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan 
pengadaan barang/jasa serta pelayanan pendampingan, konsultasi dan 

bimbingan teknis pengadaan barang/jasa. 
 

(2) Tugas Pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. menyusun rencana Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 

Barang/Jasa;  
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 

Barang/Jasa; 
c. melaksanakan pembinaan/peningkatan kapasitas lingkungan 

pengadaan untuk lingkup perangkat daerah, pengelola pengadaan 

dan personil lembaga pengadaan barang/jasa; 
d. melaksanakan pengelolaan kelembagaan Bagian Pengadaan 

Barang/Jasa yang meliputi pengelolaan dan pengukuran tingkat 
kematangan kelembagaan pengadaan barang/jasa, analisis beban 
kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif; 

e. melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan 
barang/jasa pemerintah; 

f. melakukan pembinaan hubungan degan para pemangku 

kepentingan; 
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas 

pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan 
barang/jasa; 

h. melaksanakan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan 

teknis proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan desa; 
i. melaksanakan pendampingan penggunaan seluruh sistem 

informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi SIRUP, 
SPSE, e-katalog, e-monev dan SIKap; 

j. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan dan/atau 

konsultasi subtansi hukum pengadaan barang/jasa dan layanan 
penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; 

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas 
pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan 
barang/jasa; 

l. mengumpulkan, menyusun dan mengolah laporan hasil 
pelaksanaan tugas pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis 
pengadaan barang/jasa dan memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 
m. melaksananakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
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Paragraf 3 
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 

 
Pasal 31 

 
(1) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian, 

mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, melaksanakan 

koordinasi penyusunan dan penyerasian rencana kinerja dan 
melaksanakan kegiatan bidang mental spiritual, sosial kemasyarakatan 
dan koordinasi kesejahteraan rakyat.  

 
(2) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. perumusan kebijakan dibidang mental spiritual, sosial 

kemasyarakatan dan koordinasi kesejahteraan rakyat;  

b. pelaksanaan koordinasi dibidang mental spiritual, sosial 
kemasyarakatan dan koordinasi kesejahteraan rakyat;  

c. evaluasi dan pelaporan dibidang mental spiritual, sosial 
kemasyarakatan dan koordinasi kesejahteraan rakyat;  

d. pelaksanaan administrasi bidang administrasi kesejahteraan 

rakyat; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 
(3) Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) meliputi: 
a. merumuskan kebijakan dibidang mental spiritual, sosial 

kemasyarakatan dan koordinasi kesejahteraan rakyat;  

b. melaksanakan koordinasi dibidang mental spiritual, sosial 
kemasyarakatan dan koordinasi kesejahteraan rakyat;  

c. melaksanakan penataan administrasi bidang mental spiritual, 

sosial kemasyarakatan dan koordinasi kesejahteraan rakyat;  
d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang mental spiritual, 

sosial kemasyarakatan dan koordinasi kesejahteraan rakyat;  
e. melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan rakyat; dan 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
 

Pasal 32 
 

(1) Subbagian Mental dan Spiritual dipimpin oleh kepala Subbagian, 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian  Administrasi 
Kesejahteraan Rakyat melakukan melaksanakan koordinasi, 
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bidang 

mental dan spiritual. 
 

(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) 
meliputi: 
a. menyusun rencana Subbagian Mental dan Spiritual;  

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 
kegiatan pada Subbagian Mental dan Spiritual; 

c. menyusun bahan koordinasi dan pelaksanaan bidang mental 
spiritual; 

d. merancang bahan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pemberian 

bantuan sarana prasarana tempat ibadah, lembaga pendidikan Al 
Qur’an dan organisasi keagamaan; 
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e. melakukan pengawasan, pembinaan, pemantauan dan 
pengendalian dalam dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pemberian 

bantuan sarana prasarana tempat ibadah, lembaga pendidikan Al 
Qur’an dan organisasi keagamaan; 

f. merancang bahan koordinasi dan kerjasama dengan 
lembaga/instansi lain  dibidang mental spiritual;  

g. menyusun bahan laporan dan evaluasi tugas bidang mental 

spiritual; dan 
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 
Pasal 33 

 
(1) Subbagian Sosial Kemasyarakatan   dipimpin oleh Kepala Subbagian, 

mempunyai tugas pokok membantu  Kepala Bagian Administrasi 

Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan koordinasi, merencanakan, 
melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bidang sosial 

kemasyarakatan. 
 

(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Sosial Kemasyarakatan;  
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Subbagian Sosial Kemasyarakatan; 
c. menyusun bahan koordinasi dan pelaksanaan bidang administrasi 

sosial dan kemasyarakatan, yang meliputi urusan kependudukan, 
cacatan sipil, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi serta organisasi 
kemasyarakatan; 

d. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan analisis dan pemantauan 
kegiatan sosial kemasyarakatan dan fasilitasi bantuan sosial; 

e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan fasilitasi penanganan 

bencana dan pasca bencana;  
f. merancang bahan koordinasi dan kerjasama dengan 

lembaga/instansi lain  dibidang sosial dan kemasyarakatan; 
g. menyusun bahan laporan dan evaluasi tugas bidang sosial 

kemasyarakatan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 
Pasal 34 

 

(1) Subbagian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala 
Subbagian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian 
Administrasi Kesejahteraan rakyat dalam melaksanakan koordinasi, 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bidang 
kesejahteraan rakyat. 

 
(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. menyusun rencana kerja Subbagian Koordinasi Kesejahteraan 
Rakyat;  

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 
kegiatan pada Subbagian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat; 

c. merancang rencana program kerja dan kebijakan  teknis bidang 

kesejahteraan rakyat; 
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d. menyusun bahan pelaksanaan koordinasi bidang kesejahteraan 
rakyat meliputi  urusan pendidikan, kesehatan, pemuda, olahraga 

dan organisasi wanita; 
e. melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian urusan 

pendidikan, kesehatan,  pemuda, olahraga dan organisasi wanita; 
f. menyusun bahan pelaksanaan kegiatan fasilitasi bidang 

kesejahteraan rakyat;  

g. merancang bahan dan melakukan koordinasi dengan 
lembaga/instansi lain  terkait bidang kesejahteraan rakyat; 

h. menyusun bahan laporan dan evaluasi tugas bidang kesejahteraan 

rakyat; dan 
i.     melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
 

Bagian Ketiga 

Asisten Administrasi Umum 
 

Pasal 35 
 
(1) Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan 
koordinasi, perumusan kebijakan, penyusunan petunjuk teknis, 
pembinaan dan pelaporan bidang organisasi dan tata laksana, 

administrasi keuangan, perlengkapan, serta umum dan protokol. 
 

(2) Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas pokok 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai 
berikut: 

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
dibidang organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan, 
perlengkapan, serta umum dan protokol; 

b. perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk 
teknis serta memantau penyelenggaraan kegiatan dibidang 

organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan, perlengkapan, 
serta umum dan protokol; 

c. penyelenggaraan pembinaan kegiatan organisasi dan tata laksana, 

administrasi keuangan, perlengkapan, serta umum dan protokol; 
dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) meliputi: 
a. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk 

teknis dibidang organisasi dan tata laksana, administrasi 
keuangan, perlengkapan, serta umum dan protokol; 

b. merumuskan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk 
teknis serta memantau penyelenggaraan kegiatan dibidang 
organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan, perlengkapan, 

serta umum dan protokol;  
c. menyelenggarakan pembinaan kegiatan organisasi dan tata 

laksana, administrasi keuangan, perlengkapan, serta umum dan 
protokol; 
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d. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan 
dibidang tugas dan fungsinya; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 
Paragraf 1 

Bagian Organisasi dan Tata Laksana 

 
Pasal 36 

 

(1) Bagian Organisasi dan Tata Laksana dipimpin oleh Kepala Bagian, 
mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, melaksanakan 

koordinasi penyusunan dan penyerasian rencana kinerja dan 
melaksanakan kegiatan bidang Analisis dan Akuntabilitas Kinerja, 
Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dan Tata Laksana dan Pelayanan 

Publik. 
 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, mempunyai fungsi sebagai 
berikut: 

a. perumusan kebijakan dalam pelaksanaan analisis jabatan, analisis 
beban kerja dan evaluasi jabatan; 

b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja 

Pemerintah Daerah; 
c. perumusan kebijakan dibidang Kelembagaan; 

d. perumusan kebijakan dibidang tata laksana dan pelayanan publik; 
e. pelaksanaan koordinasi dibidang analisis dan akuntabilitas kinerja, 

kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana pelayanan publik; 

f. pelaksanaan penataan analisis dan akuntabilitas kinerja, 
Kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana pelayanan publik; 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang analisis dan 

akuntabilitas kinerja, Kelembagaan dan analisis jabatan, tata 
laksana pelayanan publik; 

h. pelaksanaan administrasi bidang organisasi dan tata laksana; dan 
i.     pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 
(3) Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) meliputi: 
a. merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan analisis jabatan, 

analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; 

b. melaksanakan evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja 
Pemerintah Daerah; 

c. merumuskan kebijakan dibidang Kelembagaan dan analisis 

jabatan; 
d. merumuskan kebijakan dibidang tata laksana dan pelayanan 

publik; 
e. melaksanakan koordinasi dibidang analisis dan akuntabilitas 

kinerja, kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan 

pelayanan publik; 
f. melaksanakan penataan analisis dan akuntabilitas kinerja, 

Kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan 
publik; 

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang analisis dan 

akuntabilitas kinerja, kelembagaan dan analisis jabatan, tata 
laksana dan pelayanan publik; 
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h. melaksanakan administrasi bidang organisasi dan tata laksana; dan 
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
 

Pasal 37 
 

(1) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan dipimpin oleh Kepala 

Subbagian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam 
melaksanakan koordinasi, merencanakan, melaksanakan dan 
mengevaluasi kegiatan bidang kelembagaan dan analis jabatan. 

 
(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Kelembagaan dan Analisis 

Jabatan; 

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 
kegiatan pada Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 

c. melakukan kegiatan dibidang kelembagaan di lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

d. menyusun dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja dan 

evaluasi jabatan; 
e. memproses hasil analisis dan formasi jabatan, melakukan 

kerjasama penyusunan pemanfaatan analisis jabatan serta 

pengolahan bahan jabatan unit kerja sesuai informasi jabatan yang 
dibutuhkan di lingkungan Pemerintah Daerah; 

f. mengerjakan penyempurnaan, pemantapan dan pengembangan 
organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; 

g. menyusun rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan 

Instruksi Bupati tentang pembentukan, penyempurnaan atau 
pengembangan kelembagaan organisasi di lingkungan Pemerintah 
Daerah; 

h. memfasilitasi penyusunan tugas pokok dan fungsi serta susunan 
organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; 

i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas 
Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 

j. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas 

Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
 

Pasal 38 

 
(1) Subbagian Analisis dan Akuntabilitas Kinerja dipimpin oleh Kepala 

Subbagian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam 

melaksanakan koordinasi, merencanakan, melaksanakan analisis dan 
mengevaluasi kegiatan akuntabilitas kinerja. 

 
(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dirinci sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kerja Subbagian Analisis dan Akuntabilitas 
Kinerja; 

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 
kegiatan pada Subbagian Analisis dan Akuntabilitas Kinerja; 

c. menyusun dokumen perjanjian kinerja Pemerintah Daerah; 

d. merancang kebijakan sistem akuntablitas kinerja Pemerintah 
Daerah; 
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e. menyusun laporan kinerja Pemerintah Daerah; 
f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas 

Subbagian Analisis dan Akuntabilitas Kinerja; dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
 

Pasal 39 

 
(1) Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik dipimpin oleh Kepala 

Subbagian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian 

Organisasi dan Tata Laksana dalam melaksanakan koordinasi, 
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan bidang  tata 

laksana dan pelayanan publik. 
 
(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan 

Publik; 
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; 

c. menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan 
pelayanan publik bagi lembaga Pemerintah Daerah; 

d. melakukan kegiatan  yang berkaitan dibidang kinerja pelayanan 

publik; 
e. menyusun indikator penilaian pelayanan publik; 

f. melakukan evaluasi pelayanan publik berdasarkan indikator 
penilaian pelayanan publik; 

g. menyusun laporan hasil evaluasi kinerja pelayanan publik; 

h. menyusun pedoman kerja dan melaksanakan pembinaan tata 
naskah dinas  bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; 

i. menganalisis, mempersiapkan dan mengembangkan konsep budaya 

kerja bagi aparatur Pemerintah Daerah; 
j. mempersiapkan kebijakan tentang pedoman penggunaan pakaian 

dinas bagi aparatur Pemerintah Daerah; 
k. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas 

Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 
Paragraf 2 

Bagian Keuangan 

 
Pasal 40 

 

(1) Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian, mempunyai tugas pokok 
merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi penyusunan dan 

penyerasian rencana kinerja dan melaksanakan kegiatan bidang 
perencanaan dan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan. 

 

(2) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. perumusan kebijakan dibidang perencanaan dan anggaran, 
perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan; 

b. pelaksanaan koordinasi dibidang perencanaan dan anggaran, 

perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan; 
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c. evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan dan anggaran, 
perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan; 

d. pelaksanaan administrasi bidang administrasi perencanaan dan 
anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
 

(3) Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) meliputi: 
a. merumuskan kebijakan dibidang perencanaan dan anggaran, 

perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan; 
b. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan 

anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;  
c. melaksanakan koordinasi dibidang perencanaan dan anggaran, 

perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan; 

d. melaksanakan penataan administrasi bidang perencanaan dan 
anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;  

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan 
anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;  

f. melaksanakan administrasi bidang keuangan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 
dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 

Pasal 41 
 

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran  dipimpin oleh Kepala Subbagian, 
mempunyai tugas pokok  membantu Kepala Bagian Keuangan dalam 
melaksanakan koordinasi, merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi kegiatan perencanaan dan anggaran di lingkungan 
Sekretariat Daerah. 

 

(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Anggaran; 
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Subbagian Perencanaan dan Anggaran; 

c. menyusun rancangan anggaran dan rancangan perubahan 
anggaran sekretariat daerah menurut bentuk dan pedoman yang 

telah ditentukan; 
d. menyusun rencana anggaran Bupati dan Wakil Bupati; 
e. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran pokok dan dokumen 

pelaksanaaan perubahan anggaran Sekretariat Daerah; 
f. menyusun anggaran kas dan anggaran kas perubahan lingkup 

Sekretariat Daerah; 

g. menyusun dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah; 
h. menyusun dokumen Rencana Startegis Sekretariat Daerah; 

i.    melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
Subbagian Perencanaan Anggaran; dan 

j.     melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
 

Pasal 42 
 

(1) Subbagian Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Subbagian, 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan dalam 
melaksanakan tugas perbendaharaan di lingkungan Sekretariat Daerah. 
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(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) 

meliputi: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Perbendaharaan; 

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 
kegiatan pada Subbagian Perbendaharaan; 

c. memproses gaji pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah; 

d. melakukan verifikasi anggaran Bupati dan Wakil Bupati; 
e. memproses pengangkatan dan pemberhentian bendahara 

pengeluaran di lingkungan Sekretariat Daerah; 

f. memproses Surat Permintaan Pembayaran Langsung pengadaan 
barang/jasa, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan 

/Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang/Surat Permintaan 
Pembayaran Tambah Uang dan Surat Permintaan Pembayaran 
Langsung Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Sekretariat Daerah; 
g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan 

tugas Subbagian Perbendaharaan; dan 
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi 

 
Pasal 43 

 

(1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian, 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan dalam 

pelaksanaan tugas pembukuan dan akuntansi di lingkungan Sekretariat 
Daerah. 

 

(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; 

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 
kegiatan pada Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; 

c. memproses surat perintah membayar  uang persediaan/ganti 
uang/tambah uang/langsung beserta lampirannya; 

d. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan 

sekretariat daerah dan Bupati/Wakil Bupati; 
e. melakukan verifikasi dan pengesahan surat pertanggunjawaban 

Keuangan Sekretariat Daerah dan Bupati/Wakil Bupati; 
f. menyusun laporan kemajuan fisik dan keuangan; 
g. menyusun laporan realisasi belanja tidak langsung dan belanja 

langsung sebagai bahan untuk penyusunan laporan keuangan 
semesteran dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya serta laporan 
keuangan akhir tahun anggaran; 

h. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat 
Daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan 

operasional, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan 
keuangan dan neraca; 

i.     melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan 

tugas Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan 
j.     melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan 

tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
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Paragraf 3 
Bagian Umum dan Protokol 

 
Pasal 44 

 
(1) Bagian Umum dan Protokol dipimpin oleh Kepala Bagian, mempunyai 

tugas pokok merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi 

penyusunan dan penyerasian rencana kinerja dan melaksanakan 
kegiatan bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan 
protokol. 

 
(2) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut : 
a. perumusan kebijakan dibidang tata usaha dan kepegawaian, rumah 

tangga dan protokol; 

b. pelaksanaan koordinasi dibidang tata usaha dan kepegawaian, 
rumah tangga dan protokol; 

c. evaluasi dan pelaporan dibidang tata usaha dan kepegawaian, 
rumah tangga dan protokol; 

d. pelaksanaan administrasi bidang tata usaha dan kepegawaian, 

rumah tangga dan protokol; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 
(3) Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) meliputi: 
a. merumuskan kebijakan dibidang tata usaha dan kepegawaan, 

rumah tangga dan protokol;  

b. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang tata usaha dan 
kepegawaian, rumah tangga dan protokol; 

c. melaksanakan koordinasi dibidang tata usaha dan kepegawaian, 

rumah tangga dan protokol; 
d. melaksanakan penataan administrasi bidang tata usaha dan 

kepegawaian, rumah tangga dan protokol; 
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang tata usaha dan 

kepegawaian, rumah tangga dan protokol; 

f. melaksanakan administrasi bidang umum dan protokol; dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
 

Pasal 45 

 
(1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala 

Subbagian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Umum 

dan Protokoler dalam melaksanakan tugas ketatausahaan dan 
kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah. 

 
(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. menyusun rencana kerja Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 
c. melaksanakan urusan tata usaha dan kepegawaian; 
d. melakukan pelayanan dan pengaturan surat menyurat; 

e. melaksanakan bimbingan, pengendalian dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan kearsipan Sekretariat Daerah; 
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f. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi urusan 
perencanaan dan pengembangan kepegawaian di lingkungan 

Sekretariat Daerah; 
g. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kepegawaian di 

lingkungan Sekretariat Daerah; 
h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan 

tugas Subbagian tata usaha dan kepegawaian; dan 

i.    melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 
dengan  tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja 
organisasi. 

 
Pasal 46 

 
(1) Subbagian Rumah Tangga  dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai 

tugas pokok membantu Kepala Bagian Umum dan Protokoler dalam 

melaksanakan tugas rumah tangga pimpinan dan rumah tangga 
Sekretariat Daerah. 

 
(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. menyusun rencana kerja Subbagian Rumah Tangga; 
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Subbagian Rumah Tangga; 

c. menyusun rencana kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah 
dan rumah tangga pimpinan; 

d. mengurus segala keperluan rumah tangga Bupati dan rumah 
tangga Wakil Bupati; 

e. menyiapkan keperluan rapat dan keperluan dinas lainnya; 

f. menyiapkan dan melayani kebutuhan para tamu pimpinan; 
g. menyiapkan dan melayani kebutuhan penerimaan kunjungan kerja 

pejabat negara/kementerian/lembaga non kementrian/lembaga 

pemerintah lainnya; 
h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan 

i.     melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 
dengan  tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja 
organisasi. 

 
Pasal 47 

 
(1) Subbagian Protokoler dan Fasilitasi Pimpinan  dipimpin oleh Kepala 

Subbagian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Umum 

dan Protokoler dalam melaksanakan tugas ketatausahaan dan 
kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah. 

 

(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. menyusun rencana kerja  Subbagian Protokol dan Fasilitasi 
Pimpinan; 

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Subbagian Protokoler dan Fasilitasi Pimpinan; 
c. menyusun kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang 

berhubungan dengan protokol dan perjalanan; 
d. menyiapkan dan mengatur segala bentuk acara yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Daerah; 
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e. menyiapkan dan mengatur penerimaan tamu Pemerintah Daerah 
yang berhak menerima pelayanan secara protokoler baik dalam 

negeri maupun manca negara; 
f. menyiapkan pelantikan dan upacara hari besar nasional; 

g. memproses administrasi perjalanan dinas yang bersifat protokoler; 
h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas 

Subbagian Protokoler dan Fasilitasi Pimpinan; dan 

i.     melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
berkaitan dengan  tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja 
organisasi. 

 
Paragraf 4 

Bagian Perlengkapan 
 

Pasal 48 

 
(1) Bagian Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Bagian,  mempunyai tugas 

pokok menyusun,  menghimpun,  menyiapkan perumusan Pedoman dan 
petunjuk teknis, mengoordinasikan bahan kebijakan dan 
penyelenggaraan pemerintahan dibidang perlengkapan yang meliputi 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penatausahaan aset, 
pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan penghapusan dan pelaporan 
aset Daerah dalam lingkup Sekretariat Daerah. 

 
(2) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut: 
b. perumusan kebijakan dibidang perencanaan kebutuhan dan 

penganggaran, penatausahaan aset, pengadaan, pemanfaatan, 

pemeliharaan penghapusan dan pelaporan aset Daerah dalam 
lingkup Sekretariat Daerah;  

c. pelaksanaan koordinasi dibidang perencanaan kebutuhan dan 

penganggaran, penatausahaan aset, pengadaan, pemanfaatan, 
pemeliharaan penghapusan dan pelaporan aset Daerah dalam 

lingkup Sekretariat Daerah;   
d. evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan kebutuhan dan 

penganggaran, penatausahaan aset, pengadaan, pemanfaatan, 

pemeliharaan penghapusan dan pelaporan aset Daerah dalam 
lingkup Sekretariat Daerah;   

e. pelaksanaan administrasi bidang perencanaan kebutuhan dan 
penganggaran, penatausahaan aset, pengadaan, pemanfaatan, 
pemeliharaan penghapusan dan pelaporan aset Daerah dalam 

lingkup Sekretariat Daerah; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 
(3) Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) meliputi: 
a. merumuskan kebijakan dibidang perencanaan kebutuhan dan 

penganggaran, penatausahaan aset, pengadaan, pemanfaatan, 

pemeliharaan penghapusan dan pelaporan aset Daerah dalam 
lingkup Sekretariat Daerah;   

b. melaksanakan koordinasi dibidang perencanaan kebutuhan dan 
penganggaran, penatausahaan aset, pengadaan, pemanfaatan, 
pemeliharaan penghapusan dan pelaporan aset Daerah dalam 

lingkup Sekretariat Daerah;   
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c. melaksanakan penataan administrasi perencanaan kebutuhan dan 
Penganggaran, penatausahaan aset, pengadaan, pemanfaatan, 

pemeliharaan penghapusan dan pelaporan aset Daerah dalam 
lingkup Sekretariat Daerah;   

d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan 
kebutuhan dan penganggaran, penatausahaan aset, pengadaan, 
pemanfaatan, pemeliharaan penghapusan dan pelaporan aset 

Daerah dalam lingkup Sekretariat Daerah;   
e. melaksanakan administrasi bidang perlengkapan; dan 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi 
 

Pasal 49 
 

(1) Subbagian Perencanaan kebutuhan dan Pengadaan Aset dipimpin oleh 

Kepala Subbagian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian 
Perlengkapan dalam melaksanakan perencanaan dan pengadaan aset. 

 
(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan kebutuhan dan 
pengadaan aset; 

b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Subbagian Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan 
Aset; 

c. menyiapkan rencana kebutuhan dan penggangaran barang milik 
daerah pada pengguna barang; 

d. mengumpulkan data sebagai bahan untuk penyusunan Rencana 

Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah lingkup Sekretariat Daerah, 
rumah jabatan Bupati, rumah jabatan Wakil Bupati dan rumah 

dinas Sekretariat Daerah; 
e. menyusun rencana kebutuhan barang milik Daerah dan Rencana 

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah lingkup Sekretariat 
Daerah, rumah jabatan Bupati, rumah jabatan Wakil Bupati dan 
rumah dinas Sekretaris Daerah; 

f. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi harga;  
g. melakukan penelitian dan pengendalian terhadap rencana 

kebutuhan barang; 
h. menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

i.    mengelola administrasi pengadaan barang dan jasa; 
j.     mengumpulkan bahan data realisasi hasil pengadaan barang 

lingkup Sekretariat Daerah tiap tahun anggaran; 

k. menyusun/merekapitulasi laporan/fisik keuangan bagian 
perlengkapan Sekretariat Daerah;  

l.     melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 
Pasal 50 

 
(1) Subbagian Penyediaan Perlengkapan dan Pemeliharaan dipimpin oleh 

Kepala Subbagian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian 

Perlengkapan dalam melaksanakan penyediaan perlengkapan dan 
pemeliharaan. 
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(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Penyediaan Perlengkapan dan 

Pemeliharaan; 
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Subbagian Penyediaan Perlengkapan dan 

Pemeliharaan; 
c. menyiapkan perlengkapan untuk keperluan rapat dan keperluan 

dinas lainnya yang bersifat protokoler; 

d. mengatur penggunaan operasional kendaraan pool dan angkutan 
dinas untuk menunjang kelancaran tugas dan kebutuhan Bahan 

Bakar Minyak; 
e. mengurus surat kendaraan dinas dan surat lainnya yang 

diperlukan; 

f.    melakukan pemeliharaan kebersihan kantor, pekarangan 
lingkungan Kantor Bupati, Rumah Jabatan Bupati, Rumah Jabatan 

Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah; 
g. melakukan pemeliharaan semua aset Sekretaris Daerah; 
h. melakukan pembayaran tagihan biaya langganan listrik, telepon 

dan air; 
i.    menyiapkan rekomendasi izin penggunaan sarana dan prasarana 

milik Pemerintah Daerah; 

j.    melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
 

Pasal 51 

 
(1) Subbagian Penatausahaan dan Pelaporan Aset dipimpin oleh Kepala 

Subbagian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian 

Perlengkapan dalam penatausahaan dan pelaporan aset. 
 

(2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. menyusun rencana kerja Subbagian Penatausahaan dan Pelaporan 

Aset; 
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan 

kegiatan pada Subbagian Penatausahaan dan Pelaporan Aset; 
c. melakukan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan 

data dan pelaporan  barang  inventaris  Sekretariat Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang 

persediaan didalam lingkup Sekretariat Daerah; 

e. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah 
yang berada dalam lingkup Sekretariat Daerah; 

f. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada 
pengguna barang; 

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan 

penghapusan barang milik Daerah; 
h. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran 

Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; 
i.     membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan serta 

memberi label barang milik Daerah; 

j.    melakukan stock opname barang persediaan semesteran dan 
tahunan; 
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k. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang 
milik daerah dan membuat laporan mutasi barang setiap bulan 

yang disampaikan kepada pengelola barang melalui pengguna 
barang; 

l.    melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan 
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan 

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 

 
BAB IV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 
Pasal 52 

 
Kelompok jabatan  fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Sekretariat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

 
BAB VI 

TATA KERJA 
 

Bagian Kesatu 

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 
 

Pasal 53 

 
(1) Sekretaris Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan 

kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 

(2) Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungsional dan seluruh personil dalam lingkungan Sekretariat Daerah 
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, 
integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta 

efektifitas dan efesiensi. 
 

(3) Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian, 

mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi 
Pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan 

memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. 
 

Bagian Kedua 

Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan 
 

Pasal  54 

 
(1) Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Pejabat 

Fungsional dan seluruh personil dalam lingkungan Sekretariat Daerah 
wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan 
laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu 

kepada atasan masing-masing. 
 

(2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diolah dan digunakan oleh Pimpinan sebagai bahan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan teknis. 
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(3) Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian, dalam 
melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, 

pengendalian, dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan. 

 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 55 
 

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini berlaku secara efektif sejak pelantikan 
pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 
 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 56 

 
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 54 

Tahun 2016  tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai  (Berita Daerah Kabupaten Sinjai 
Tahun 2016 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal  57 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai. 
 

  Ditetapkan di Sinjai 

  pada tanggal 21 Desember 2018 
 
  BUPATI SINJAI, 

 
ttd 

 
  ANDI SETO GADHISTA ASAPA 

 

Diundangkan di Sinjai 
pada tanggal 21 Desember 2018 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, 
 

ttd 
 
AKBAR 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018 NOMOR 48 

 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

Kepala Bagian Hukum dan HAM 

 

 

 

LUKMAN DAHLAN, S. IP., M. Si 

Pangkat: Pembina Tk.I 

 


