
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PESAWARAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR : 64 Tahun 2016

TANGGAL : 13 Desember 2016
BUPATI

WAKIL BUPATI

SEKRETARIS
DAERAH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
STAF AHLI

1. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan
Politik

2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan
dan Pembangunan

3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakat dan
Sumber Daya Manusia

ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT

BAGIAN
TATA PEMERINTAHAN

BAGIAN
Administrasi

Pemerintahan Desa

BAGIAN
Kesejahteraan Sosial
& Kemasyarakatan

BAGIAN
Hukum

BAGIAN
Bina Potensi

Daerah

BAGIAN
Pengembangan

Perekonomian Daerah

BAGIAN
Administrasi

Pembangunan

BAGIAN
Pengadaan

Barang & Jasa

BAGIAN
Umum

BAGIAN
Perlengkapan

BAGIAN
Organisasi

SUB BAGIAN
Penyelenggaraan
Otonomi Daerah

SUB BAGIANPelaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah

SUB BAGIANTataPemerintahanDesa
SUB BAGIANBina PengembanganDesa & Kelurahan

SUB BAGIANPemberdayaanMasyarakat
SUB BAGIANKeagamaan

SUB BAGIANSosialKemasyaraktan

SUB BAGIANPerundang -Undangan
SUB BAGIANDokumentasiHukum
SUB BAGIANBantuanHukum &Kerjasama

SUB BAGIANPerencanaanPotensi Daerah
SUB BAGIANPengembanganPotensi Daerah
SUB BAGIANPengendalian &Evalauasi PotensiDaerah

SUB BAGIAN
Pengembangan
Infrastruktur &

Kawasan

SUB BAGIANProduksi Daerah

SUB BAGIANPenyusunanProgram
SUB BAGIANPengendalianProgram

SUB BAGIANPengembanganSDM
SUB BAGIANLayanan Pengadaan

SUB BAGIANTata UsahaSekretariat
SUB BAGIANKeuanganSekretariat

SUB BAGIANRumah Tangga

SUB BAGIANAnalisaKebutuhan
SUB BAGIANPenyediaanBarang

SUB BAGIANDistribusi &Penyimpanan

SUB BAGIANAnalisa Jabatan
SUB BAGIANKelembagaan

SUB BAGIANKetatalaksanaan

BUPATI PESAWARAN

dto

DENDI RAMADHONA K.

SUB BAGIANEvaluasi &Pelaporan

ASISTEN
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

ASISTEN
ADMINISTRASI UMUM

SUB BAGIANKekayaan & AsetDesa
SUB BAGIANPengembanganPerusahaanDaerah

SUB BAGIANAdministrasi &Sengketa

BAGIAN
Protokol

SUB BAGIANTAPUM & PEMDA SUB BAGIANHubunganKeperotokoan
SUB BAGIANTata UsahaPimpinan
SUB BAGIANTamuPemerintahDaerah & Acara



BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran di pandang
perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati
Pesawaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata
kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. 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);

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



6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran
Nomor 61);

10. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN  FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI PESAWARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.

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 Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran Tipe A.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Pesawaran.

7. Staf Ahli adalah Staf Ahli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.

8. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.

9. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.

10. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.

11. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.



12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta
pelayanan administratif yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Organisasi Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(2) Sekretaris Daerah dimaksud pada ayat (1) membawahkan :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan 4 (empat)
Bagian terdiri dari :

1) Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan :
a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah;
b. Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
c. Sub Bagian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2) Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, membawahkan :
a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa;
b. Sub Bagian Bina Pengembangan Desa dan Kelurahan;
c. Sub Bagian Kekayaan dan Aset Desa.

3) Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan, membawahkan :
a. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat;
b. Sub Bagian Keagamaan;
c. Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan.

4) Bagian Hukum, membawahkan :
a. Sub Bagian Perundang-undangan;
b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan 4 (empat) Bagian
terdiri dari:

1) Bagian Bina Potensi Daerah, membawahkan :
a. Sub Bagian Perencanaan Potensi Daerah;
b. Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah;
c. Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Potensi Daerah.



2) Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah, membawahkan :
a. Sub Bagian Pengembangan Infrastruktur & Kawasan;
b. Sub Bagian Produksi Daerah;
c. Sub Bagian Pengembangan Perusahaan Daerah.

3) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
a. Sub Bagian Penyusunan Program;
b. Sub Bagian Pengendalian Program;
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

4) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan :
a. Sub Bagian Pengembangan SDM;
b. Sub Bagian Layanan Pengadaan;
c. Sub Bagian Administrasi dan Sengketa.

c. Asisten Administrasi Umum, membawahkan 4 (empat) Bagian, terdiri dari :

1) Bagian Protokol, membawahkan :
a. Sub Bagian Hubungan Keprotokolan;
b. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
c. Sub Bagian Tamu Pemerintah Daerah dan Acara.

2) Bagian Umum, membawahkan :
a. Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat;
b. Sub Bagian Rumah Tangga;
c. Sub Bagian Keuangan Sekretariat.

3) Bagian Perlengkapan, membawahkan :
a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
b. Sub Bagian Penyediaan Barang;
c. Sub Bagian Distribusi & Penyimpanan.

4) Bagian Organisasi, membawahkan :
a. Sub Bagian Kelembagaan;
b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
c. Sub Bagian Analisa Jabatan.

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1
Sekretaris Daerah

Pasal 4

(1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
fungsi Sekretariat Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris
Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi

Daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

(3) Uraian tugas Sekretrais Daerah, sebagai berikut :

a. mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan tugas
perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

b. membina penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dalam arti
mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk
teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan bidang pemerintahan
dan kesejahteraan rakyat;

c. membina pelaksanaan pembangunan, dalam arti mengumpulkan dan
menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta
memantau perkembangan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;

d. membina penyelenggaraan administrasi umum dalam arti mengumpulkan
dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta
memantau perkembangan penyelenggaraan program bidang administrasi
umum;

e. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan organisasi, sumber daya aparatur,
administrasi keuangan pemerintah daerah, serta sarana dan prasarana
pemerintah daerah;

f. mengoordinasikan perangkat daerah;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Paragraf 2
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 5

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat oleh seorang Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang merupakan unsur staf yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;

(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok
membantu SEKDA dalam merumuskan bahan kebijakan umum pemerintahan
daerah dan perencanaan strategis bidang Tata Pemerintahan, Administrasi
Pemerintahan Desa, Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan, dan hukum;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat
menyelenggarakan fungsi :

a. membantu dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. membantu dalam pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat

Daerah;
c. membantu dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;



d. membantu dalam pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil
negara pada instansi Daerah; dan

e. membantu dalam pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut :

a. membantu SEKDA di dalam melaksanakan tugasnya di bidang Tata
Pemerintahan, perumusan Peraturan Perundang-undangan dan produk
hukum Daerah, Pemerintahan Desa, Kesejahteraan Sosial dan
Kemasyarakatan;

b. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan bagian
yang ada dalam lingkungan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat;

c. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;

d. mengoordinasikan tugas pemerintah dan pelayanan administratif kepada
perangkat Daerah yang menangani;

e. membagi tugas pada bagian yang ada dalam lingkungan Asisten Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

f. membina terus menerus kemampuan dan prestasi kerja pegawai dalam
lingkungan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

g. mengadakan koordinasi  dengan semua Instansi baik pemerintah maupun
swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan
pengoordinasian pelaksanaan usaha peningkatan Pelayanan Tata
Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan Desa, Kesejahteraan Sosial dan
Kemasyarakatan dan  Hukum;

i. mengkaji, menilai dan mengoreksi usulan perencanaan di bidang Tata
Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan Desa, Kesejahteraan Sosial dan
Kemasyarakatan dan  Hukum;

j. mengkaji, menilai dan mengoreksi rancangan laporan pertanggung jawaban
Bupati;

k. mengoreksi, menyempurnakan dan memaraf atau menandatangani naskah
dinas yang menjadi kewenangannya;

l. mempertanggung jawabkan tugas di lingkungan Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat secara teknis operasional dan teknis administratif
kepada SEKDA;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Bagian Tata Pemerintahan

Pasal 6

(1) Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat;

(2) Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas menghimpun, mengoordinasikan
dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan Tata
Pemerintahan;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian
Tata Pemerintahan, mempunyai fungsi :



a. pelaksanaan kebijakan teknis bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan bagian;
c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan kegiatan di bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai berikut :

a. mempersiapkan,menyusun, merumuskan dan melaksanakan program dan
kebijakan di bidang Tata Pemerintahan, Otonomi Daerah, Pengembangan
Daerah, Kepala Daerah dan DPRD serta pelaporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

b. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
bidang Tata Pemerintahan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

c. mempersiapkan dan melaksanakan bahan pembinaan dan petunjuk teknis
pelaksanaan koordinasi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan,
pemerintahan mengumpulkan bahan dan menganalisa data serta memberikan
pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat daerah;

d. menyiapkan bahan koordinasi dan bahan monitoring serta evaluasi dalam
rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pengembangan daerah, Kepala
Daerah dan DPRD, serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

e. menyiapkan dan menyusun bahan, materi dan petunjuk teknis dalam rangka
penyusunan perumusan kebijakan pembinaan dan koordinasi di bidang
administrasi pengembangan Pemerintahan Daerah dan mengkoordinasi serta
mengevaluasi pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah;

f. menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dibidang penyelenggaraan otonomi
daerah dan pengembangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD, serta pelaporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada atasan, sebagai
pertanggungjawaban kerja dan sebagai bahan masukan untuk dijadikan
bahan pertimbangan lebih lanjut;

h. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD);

a. menyusun dan menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat;

j. menyusun bahan evaluasi, penilaian dan kinerja kunci (IKK) penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaran Pemilihan Umum
(Pemilu);

l. menyiapkan bahan, dan membantu penyelenggaraan DESK Pemilihan Umum
(Pemilu);

m. membagi habis tugas kedinasan pada Bagian Tata Pemerintahan di bidang
teknis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang berada di
lingkungan Bagian Tata Pemerintahan mempunyai dan memahami beban
tugas dan tanggung jawabnya;

n. memberikan petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan kepada bawahan
tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan
dalam pelaksanaan tugas;

o. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan
kebijakan yang akan diambil di bidang tata pemerintahan;

p. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari
bawahan;



q. membuat laporan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk dijadikan
bahan pertimbangan lebih lanjut;

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berikan oleh atasan, untuk
melancarkan pelaksanaan tugas.

Paragraf 4
Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan;

(2) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah, mempunyai
tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Tata
Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah, mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Pemerintahan
Daerah, sebagai berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di
lingkungan bagian tata pemerintahan dalam rangka penyusunan program
kerja Sub Bagian tata Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah untuk
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian tata Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah serta menyusun
bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. mengumpulkan bahan dan melaksanakan rapat koordinasi satuan kerja
Perangkat Daerah rapat koordinasi pejabat pemerintah Kabupaten Pesawaran.

d. mengumpulkan, menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam
rangka pembinaan Perangkat Daerah di lingkungan Sub Bagian tata
Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah;

e. menyiapkan dan menyusun Bahan, Materi Serta Peraturan Dalam Rangka
Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, melaksanakan Koordinasi,
Pemantauan dan Penyiapan Kelengkapan Administrasi Serta Pelaporan Dalam
Rangka Pelantikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan melaksanakan
Tugas Lainnya Berkaitan Dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Sesuai
Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku;

f. melaksanakan Koordinasi Penyiapan Dan Penyusunan Bahan Materi Serta
Peraturan Dalam Rangka Penetapan Surat Keputusan Peresmian
Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten, melaksanakan
Pemantauan Dan Pelaporan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten serta
melaksanakan Verifikasi Dan Proses Keputusan PAW (Penggantian Antar
Waktu) Anggota DPRD;



g. melaksanakan Koordinasi, Menyiapkan Bahan Dan Materi Dalam Rangka
Kunjungan Kerja Anggota DPRD Daerah Lainnya/Studi Banding Di Kabupaten
Pesawaran;

h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan Sub Bagian tata Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah
agar  dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;

i. membagi habis tugas Sub Bagian tata Pemerintahan Umum dan
Pemerintahan Daerah kepada aparatur non struktural umum sebagai
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;

j. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5
Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Pasal 8

(1) Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata
Pemerintahan;

(2) Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah, mempunyai tugas Penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan
Otonomi Daerah;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah, mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai
berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di
lingkungan bagian tata pemerintahan dalam rangka penyusunan program
kerja Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah untuk dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan menyusun bahan untuk
pemecahan masalahnya;

c. mengumpulkan dan menyusun pedoman maupun petunjuk teknis
pengoordinasian persiapan dan pelaksanaan kegiatan di bidang perwujudan
Penyelenggaraan Otonomi Daerah;

d. menyiapkan bahan materi dalam rangka pembentukan, penghapusan,
penggabungan Kecamatan

e. menyiapkan bahan dan materi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan



f. menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

g. melaksanakan pendataan dan pengurusan kode wilayah kecamatan

h. mengkaji data-data dan tinjauan lapangan yang berkaitan dengan pemekaran
kecamatan

i. menyiapkan bahan dan materi dalam rangka pengembangan kecamatan
dalam melaksanakan kebijakan pelayanan adminsitrasi terpadu kecamatan
(PATEN);

j. menyiapkan bahan dan materi dan rangka pembinaan dan pelaksanaan serta
pengawasan batas wilayah yaitu batas Kabupaten, Kecamatan

k. mealaksanakan evaluasi dan pembuatan peta kecamatan yang berkoordinat;

l. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah agar dapat
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;

m. membagi habis tugas Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah kepada
aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil
memahami tugas dan tanggung jawabnya;

n. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

o. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6
Sub Bagian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 9

(1) Sub Bagian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Tata Pemerintahan;

(2) Sub Bagian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan

program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, sebagai berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di
lingkungan bagian tata pemerintahan dalam rangka penyusunan program
kerja Sub Bagian pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;



b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyusun bahan
untuk pemecahan masalahnya;

c. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD);

d. menyusun dan menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat;

e. menyusun bahan evaluasi, penilaian dan kinerja kunci (IKK) penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

f. melaksanakan pelaporan penyelenggaran Pemerintahan Daerah sesuai
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

g. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan Sub Bagian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;

h. membagi habis tugas Sub Bagian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar
setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;

i. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

j. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7
Bagian Administrasi Pemerintahan Desa

Pasal 10

(1) Bagian Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat;

(2) Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, mempunyai tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi
Pemerintahan Desa;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian
Administrasi Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Bagian;
c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan kegiatan dalam lingkup Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, sebagai berikut :

a. merumuskan program kegiatan Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sumber data
yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;



c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi
petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat
Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan
informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh
hasil kerja yang optimal;

e. merumuskan konsep kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan
penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang
meliputi tata Pemerintahan Desa, bina pengembangan desa dan kelurahan
serta kekayaan dan aset Desa;

f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dan Kelurahan yang meliputi tata Pemerintahan Desa, bina pengembangan
desa dan kelurahan serta kekayaan dan aset Desa;

g. mengoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan
pemberhentian Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa,
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tata Pemerintahan
Desa, bina pengembangan Desa dan kelurahan serta kekayaan dan aset Desa;

i. mengoordinasikan dan mengaevaluasi pelaksanakan pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan Desa dan penyusunan APBDesa;

j. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanakan pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan dan penyusunan anggaran Kelurahan;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja;

l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Paragraf 8
Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa

Pasal 11

(1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan Desa;

(2) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa, mempunyai tugas penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di
bidang Tata Pemerintahan Desa;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Tata
Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;



c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan
program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa sebagai berikut :

a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi
petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Tata
Pemerintahan Desa;

e. melaksanakan pengkajian dan penelitian dalam rangka penetapan batas
wilayah Desa dan Kelurahan serta perubahan batas Desa dan Kelurahan;

f. melaksanakan pengoordinasian pembinaan administrasi dan monografi Desa
dan Kelurahan;

g. melaksanakan pengordinasian pembinaan dan fasilitasi penyusunan produk-
produk hukum Desa dan Kelurahan

h. menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi monitoring dan evaluasi administrasi
Desa dan Kelurahan ;

i. menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi permasalahan-permasalahan
yang timbul berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
Kelurahan;

j. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan
pertanggungjawaban Kepala Desa, memonitor, mengkaji dan mengevaluasi
serta menyiapkan tanggapan pertanggungjawaban Kepala Desa;

k. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
pencalonan, pemilihan dan/atau pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Desa dan Perangkat Desa;

l. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rancangan Keputusan Bupati
tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;

m. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan ujian
Perangkat Desa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;

n. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serah terima
jabatan Kepala Desa;

o. menyiapkan bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa dan ujian Perangkat Desa sebagai dasar pengambilan
kebijakan tindak lanjut;

p. mengkaji permasalahan yang menyangkut pelaksanaan tugas Kepala Desa
dan Perangkat Desa serta menghimpun dan meneliti laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa;

q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja;

r. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;



s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Paragraf 9
Sub Bagian Bina Pengembangan Desa dan Kelurahan

Pasal 12

(1) Sub Bagian Bina Pengembangan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang
kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Administrasi Pemerintahan Desa;

(2) Sub Bagian Bina Pengembangan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
dan pengendalian kegiatan di bidang Perangkat dan Lembaga Desa dan
Kelurahan;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Bina Pengembangan Desa dan Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Bina Pengembangan Desa dan Kelurahan
sebagai berikut :

a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Bina Pengembangan Desa dan
Kelurahan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan.

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi
petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. menginventarisir data penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

e. menyiapkan bahan petunjuk teknis pembentukan lembaga Desa dan
Kelurahan;

f. menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa,
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;

g. melaksanakan pengoordinasian pembinaan kepada Kepala Desa, Perangkat
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

h. melaksanakan pendataan dan pengurusan kode wilayah desa dan kelurahan;

i. mengoordinasikan pengkajian data–data dan tinjauan lapangan yang
berkaitan dengan Pemekaran Desa dan kelurahan serta perubahan status
Desa menjadi Kelurahan;

j. mengoordinasikan penyiapan bahan dan materi dalam rangka pembinaan dan
pelaksanaan serta pengawasan batas wilayah Desa dan Kelurahan;



k. mealaksanakan evaluasi dan pembuatan peta desa yang berkoordinat;

l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja;

n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Paragraf 10
Sub Bagian Kekayaan dan Aset Desa

Pasal 13

(1) Sub Bagian Kekayaan dan Aset Desa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan Desa;

(2) Sub Bagian Kekayaan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan
di bidang Kekayaan dan Aset Desa;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Kekayaan dan Aset Desa fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program kerja dan kegiatan Sub Bagian;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bagian;
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan

fungsinya.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kekayaan dan Aset Desa sebagai berikut :

a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Pendapatan dan kekayaan Desa
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi
petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. menyiapkan data dan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan kerja
sama antar Desa, perselisihan antar Desa, monitoring pemanfaatan aset Desa
dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan Desa;

e. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan kekayaan
Desa dan bantuan keuangan kepada Kelurahan;



f. mengoordinasikan penyiapan bahan, pembinaan dan fasilitasi penyusunan,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa dan Kelurahan;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, pendapatan
dan kekayaan desa;

h. melaksanakan inventarisasi dan pelelangan tanah bekas bondo Desa yang
Desanya menjadi Kelurahan;

i. menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi permasalahan-permasalahan
yang timbul berkenaan dengan tanah kas Desa dan tanah bekas bondo Desa
yang Desanya menjadi Kelurahan;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Paragraf 11
Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan

Pasal 14

(1) Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintah
dan Kesejahteraan Rakyat;

(2) Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas
perumusan kebijakan, koordinasi program dan pelayanan urusan keagamaan,
bina mental spritual pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, kesehatan,
sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian
penduduk dan KB, informatika, statistik, persandian, perpustakaan dan
kearsipan;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian
Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Bagian;
c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan kegiatan dalam lingkup Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bagian.

(4) Uraian tugas Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah bidang
pemberdayaan masyarakat, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan;

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang pemberdayaan
masyarakat, keagamaan dan sosial kemasyarakatan;

c. menyusun bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan,
fasilitasi, koordinasi sistem informasi bidang pemberdayaan masyarakat,
keagamaan dan sosial kemasyarakatan;



d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang
pemberdayaan masyarakat, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan;

e. menyiapkan bahan pengendalian dan petunjuk teknis di bidang
pemberdayaan masyarakat, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan;

f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang
pemberdayaan masyarakat, keagamaan dan sosial kemasyarakatan;

g. membagi habis tugas kedinasan pada Bagian Kesejahteraan Sosial dan
Kemasyarakatan di bidang teknis dan administrasi kepada bawahan, agar
setiap aparatur yang ada dilingkungan Bagian Kesejahteraan Sosial dan
Kemasyarakatan mempunyai dan memahami beban tugas dan
tanggungjawabnya masing-masing;

h. memberi petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan kepada bawahan
tentang pelaksanaan tugas untuk menghindari terjadinya penyimpangan
dalam pelaksanaan tugas;

i. memberi usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah- langkah
dan kebijakan yang akan di ambil di bidang pemberdayaan masyarakat,
keagamaan, dan sosial kemasyarakatan;

j. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari
bawahan;

k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan
masyarakat, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan kepada atasan, sebagai
pertanggungjawaban kerja dan sebagai bahan masukan untuk dijadikan
bahan pertimbangan lebih lanjut; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 12
Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

(1) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;

(2) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pemberdayaan masyarakat;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub
Bagian Pemberdayaan Masyarakat.

b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang
Pemberdayaan Masyarakat.



c. melakukan koordinasi dalam menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pada
Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.

d. menyiapkan data dan dokumen sebagai bahan kajian penyusunan visi, misi
dan rencana strategis secretariat daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana anggaran
Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.

f. menyiapkan data dan dokumen sebagai bahan kajian perumusan kebijakan
Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

g. membantu atasan dalam pelaksanaan tugas bimbingan kelembagaan dalam
mendukung Pemberdayaan Masyarakat.

h. membantu atasan dalam pelaksanaan tugas penguatan kelembagaan
Pemberdayaan Masyarakat.

i. melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan di bidang Pemberdayaan
Masyarakat.

j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan
tugas bawahan.

k. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan
sesuai bidangnya.

l. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
fungsinya.

Paragraf 13
Sub Bagian Keagamaan

Pasal 16

(1) Sub Bagian Keagamaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan
Kemasyarakatan;

(2) Sub Bagian Keagamaan mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Keagamaan;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Keagamaan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keagamaan sebagai berikut:

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di
lingkungan bagian kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan dalam rangka
penyusunan program kerja Sub Bagian keagamaan untuk dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian keagamaan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;



c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah bidang
pembinaan lembaga/organisasi keagamaan;

d. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang pembinaan
lembaga/organisasi keagamaan;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang lembaga
keagamaan/organisasi keagamaan;

f. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi sistem
informasi dibidang pembinaan lembaga/organisasi keagamaan;

g. menyiapkan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pondok pesantren,
Taman Pendidikan Alqur’an, rumah ibadah, yayasan keagamaan dan badan
amil zakat;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang urusan
dakwah;

i. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi sistem
informasi dibidang urusan dakwah;

j. menyiapkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang Musabaqoh Tilawatil
Qur’an, LPTQ, serta pembinaan Qori-qoriah serta pengiriman kafilah ke
tingkat provinsi dan tingkat nasional;

k. menyiapkan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan
pembinaan Remaja Islam Masjid, para Imam dan Khotib, Keluarga Sakinah
dan Pengurus Ta’mir Masjid;

l. menyiapkan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang perwujudan Tri
Kerukunan Beragama;

m. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
di bidang bina lembaga keagamaan dan dakwah; dan

n. membagi habis tugas Sub Bagian keagaman kepada aparatur non struktural
umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan
tanggung jawabnya;

o. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

p. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

r. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang urusan haji,
perayaan keagamaan dan sarana peribadatan;

s. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang urusan
haji, perayaan keagamaan dan sarana peribadatan;

t. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi sistem
informasi administasi di bidang urusan haji, perayaan keagamaan dan sarana
peribadatan;

u. menyiapkan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan
urusan haji dan umroh serta memberikan advis kepada Bupati tentang
pengajuan usulan nama-nama calon TPHD, TPIHD dan TKHD;

v. menyiapkan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan
zakat dan wakaf;

w. menyiapkan koordinasi persiapan dan penyelenggaraan peringatan Hari-hari
besar islam  seperti Isra’ Mi’raj, Tahun Baru Islam, Idul Fitri, Idul Adha, Safari
Ramadhan serta kegiatan keagamaan lainnya;

x. menyiapkan dan menfasilitasi bantuan sarana peribadatan.



Paragraf 14
Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan

Pasal 17

(1) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Kesejahteraan Sosial dan Kemasyrakatan;

(2) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas Penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial
Kemasyarakatan;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Sosial Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan sebagai berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di
lingkungan bagian kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan dalam rangka
penyusunan program kerja Sub Bagian sosial kemasyarakatan untuk
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian sosial kemasyarakatan dan menyusun bahan untuk pemecahan
masalahnya;

b. menyusun rencana kerja seksi sosial kemasyarakatan.

c. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat
beragama.

d. menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemudaan,
olahraga, kebudayaan, serta pembinaan kesejahteraan keluarga.

e. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang sosial
kemasyarakatan;

f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM
dan keagamaan.

g. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan
sosial.

h. melaksanakan kegiatan koordinasi penyiapan dan penyelenggaraan
peringatan hari-hari besar nasional seperti Hari Ulang Tahun Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan
Sosial, Hari AIDS Sedunia, Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Lanjut Usia
(Lansia), dll.

i. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
bidang sosial dan kemasyarakatan.

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.



Paragraf 15
Bagian Hukum

Pasal 18

(1) Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat;

(2) Bagian Hukum mempunyai tugas penyusunan program dan petunjuk teknis
pengoordinasian perumusan dan penyiapan bahan Rancangan Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Penelaahan dan Pengevaluasian
pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan Sosialisasi
Peraturan Perundang-undangan, memberikan penyuluhan Hukum kepada
aparatur dan masyarakat, memberikan pertimbangan dan bantuan hukum
kepada semua unsur Pemerintah Daerah, serta pembinaan, penyimpanan,
penyebarluasan dan pendokumentasian Produk Hukum yang telah diterbitkan;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian
Hukum mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Bagian;
c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan kegiatan dalam lingkup Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bagian.

(4) Uraian tugas Bagian Hukum sebagai berikut :

a. mempersiapkan dan melaksanakan program dan kebijakan di Bidang Hukum
dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
Bagian;

b. mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan
Bidang Hukum sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

c. mempersiapkan dan melaksanakan bahan pembinaan dan petunjuk teknis
pengoordinasian, perumusan dan penyiapan bahan Rancangan Peraturan
Daerah, Keputusan dan Peraturan Bupati, Penelaahan dan Pengevaluasian
pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan;

d. mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, memberikan
penyuluhan Hukum kepada aparatur dan masyarakat, memberikan
pertimbangan dan Bantuan Hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah
atas masalah Hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;

e. mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan, penyimpanan, penyebarluasan dan pendokumentasian
Produk Hukum yang telah diterbitkan;

f. membagi habis tugas kedinasan pada Bagian Hukum di bidang teknis dan
administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang berada di
lingkungan Bagian Hukum mempunyai dan memahami beban tugas dan
tanggung jawabnya;

g. memberikan petunjuk teknis dan pertimbangan kepada atasan tentang
pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam
pelaksanaan tugas;

h. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan
kebijakan yang akan diambil di Bidang Hukum;

i. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari
bawahan;



j. membuat laporan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk dijadikan
bahan pertimbangan lebih lanjut;

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berikan oleh atasan, untuk
melancarkan pelaksanaan tugas.

Paragraf 16
Sub Bagian Perundang-undangan

Pasal 19

(1) Sub Bagian Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum;

(2) Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas Penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
Perundang-undangan;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perundang-undangan sebagai berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di
lingkungan Bagian Hukum dalam rangka penyusunan program kerja Sub
Bagian Peraturan Perundang-undangan untuk dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian Peraturan Perundang-undangan dan menyusun bahan untuk
pemecahan masalah;

c. mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis pengoordinasian,
pengsinkronisasian, pengharmonisasian dan perumusan Rancangan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

d. mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis penelaahan, pengkajian dan
pengevaluasian serta sosialisasi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan;

e. mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis penyiapan bahan Rancangan
Peraturan Daerah;

f. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan agar dapat
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;

g. membagi habis tugas Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan kepada
aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil
memahami tugas dan tanggung jawabnya;

h. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

i. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 17
Sub Bagian Dokumentasi Hukum

Pasal 20

(1) Sub Bagian Dokumentasi Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum;

(2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sub
Bagian Dokumentasi Hukum;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Dokumentasi Hukum sebagai
penjabaran tugas bagian sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

b. menyusun kebutuhan anggaran pelaksanaan yang diperlukan dalam
pelaksanaan Sub Bagian Dokumentasi Hukum sesuai dengan ketentuan dan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. menyusun langkah teknis operasional kegiatan Sub Bagian Dokumentasi
Hukum sebagai pedoman pelaksanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan
bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

d. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di
Lingkungan Bagian Hukum.

e. melakukan pengelolaan dan pendokumentasian Produk Hukum Daerah;

f. menerbitkan Kodifikasi (Nomor Produk Hukum Daerah, Lembaran Daerah,
Berita Daerah, perjanjian, Mou, Nota Kesepahaman serta yang berkaitan
dengan Bagian Hukum).

g. menginventarisasi dan membuat abstrak Produk Hukum Daerah.

h. mengelola dan mempublikasikan Produk Hukum Daerah.

i. mengumpulkan bahan pelaksanaan sosialisasi Produk Hukum Daerah.

j. memimpin, mengarahkan dan memotivasi staf yang ada di Lingkungan Sub
Bagian Dokumentasi Hukum agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya
guna dan berhasil guna;

k. membagi habis tugas Sub Bagian Dokumentasi Hukum kepada aparatur non
struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas
dan tanggung jawabnya;

l. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 18
Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama

Pasal 21

(1) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Hukum;

(2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama mempunyai tugas Penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sub
Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama sebagai berikut:
a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di

lingkungan Bagian Hukum dalam rangka penyusunan program kerja Sub
Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama untuk dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama dan menyusun bahan untuk
pemecahan masalahnya;

c. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

d. mempersiapkan dan melaksanakan pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan pemberian pertimbangan dan Bantuan Hukum serta pengkajian
masalah Hukum kepada Pemerintah Daerah atas masalah Hukum yang
timbul dalam pelaksanaan tugas;

e. membagi habis tugas Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama kepada
aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil
memahami tugas dan tanggung jawabnya;

f. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama agar dapat
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;

g. mempersiapkan bahan dan melakukan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar
Hukum (KADARKUM);

h. menyiapkan bahan pengkajian permasalahan Hukum yang di hadapi oleh
Permerintah Daerah;

i. mempersiapkan bahan pengkajian draf MoU, Perjanjian Kerjasama Pemerintah
Daerah dengan Pihak ke-3;

j. melaksanakan koordinasi antar lembaga Pemerintahan dan lembaga lain
dalam rangka kerjasama;

k. mengumpulkan, mengolah, menyiapkan data kerjasama yang akan di bahas
oleh SKPD terkait;

l. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 19
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 22

(1) Asisten Perekonomian dan Pembagunan dipimpin oleh seorang Asisten
Perekonomian dan Pembagunan yang merupakan unsur staf yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;

(2) Asisten Perekonomian dan Pembagunan mempunyai mempunyai tugas pokok
membantu SEKDA dalam merumuskan bahan kebijakan umum pemerintahan
daerah dan perencanaan strategis bidang Bina Potensi Daerah, Pengembangan
Perekonomia Daerah, Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan
Jasa;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten
Perekonomian dan Pembagunan menyelenggarakan fungsi :

a. membantu dalam pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;

b. membantu dalam pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat
Daerah;

c. membantu dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah;

d. membantu dalam pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil
negara pada instansi Daerah; dan

e. membantu dalam pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas Asisten Perekonomian dan Pembagunan sebagai berikut :

a. membantu SEKDA di dalam melaksanakan tugasnya di bidang Bina Potensi
Daerah, Pengembangan Perekonomia Daerah, Administrasi Pembangunan dan
Pengadaan Barang dan Jasa;

b. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan bagian
yang ada dalam lingkungan Asisten Perekonomian dan Pembagunan;

c. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;

d. mengoordinasikan tugas pemerintah dan pelayanan administratif kepada
Perangkat Daerah yang menangani;

e. membagi tugas pada bagian yang ada dalam lingkungan Asisten
Perekonomian dan Pembangunan;

n. membina terus menerus kemampuan dan prestasi kerja pegawai dalam
lingkungan Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

o. mengadakan koordinasi  dengan semua Instansi baik pemerintah maupun
swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

p. mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan
pengoordinasian pelaksanaan usaha peningkatan Pelayanan Bina Potensi
Daerah, Pengembangan Perekonomia Daerah, Administrasi Pembangunan dan
Pengadaan Barang dan Jasa;

q. mengkaji, menilai, dan mengoreksi usulan perencanaan di bidang Bina
Potensi Daerah, Pengembangan Perekonomia Daerah, Administrasi
Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa;

r. mengkaji, menilai dan mengoreksi rancangan laporan pertanggungjawaban
Bupati;

s. mengoreksi, menyempurnakan dan memaraf atau menandatangani naskah
dinas yang menjadi kewenangannya;



t. mempertanggungjawabkan tugas di lingkungan Asisten Bidang Perekonomian
dan Pembangunan secara teknis operasional dan teknis administratif kepada
SEKDA;

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 20
Bagian Bina Potensi Daerah

Pasal 23

(1) Bagian Bina Potensi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten bidang Perekonomian dan
Pembangunan;

(2) Bagian Bina Potensi Daerah mempunyai tugas mempersiapkan dan
melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pelayanan
dan monitoring perkembangan di bidang Perencanaan, Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Potensi Daerah;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian
Bina Potensi Daerah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Bagian;
c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan kegiatan dalam lingkup Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Bagian Bina Potensi Daerah sebagai berikut :

a. mempersiapkan dan melaksanakan program dan kebijakan Pembinaan
Potensi Daerah dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi Bagian.

b. mempelajari Peraturan Perundangan-undangan yang berhubungan dengan
Bidang Pembinaan Potensi Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas

c. mempersiapkan dan melaksanakan bahan pembinaan dan petunjuk teknis
pengoordinasian perencanaan, pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi
Daerah serta mengutamakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
Pembinaan Potensi Daerah.

d. mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pengoordinasian, inventarisasi, penggalian sumber daya, peningkatan
dan penganekaragaman Potensi daerah guna mengoptimalisasikan
pembangunan daerah secara keseluruhan.

e. penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas lainnya di bidang
Pembinaan Potensi Daerah.

f. mengoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan kegiatan kerjasama
antar daerah dan Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Swasta.

g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pertanggung jawaban bidang
Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, pariwisata, lingkungan hidup,
tenaga kerja, transmigrasi dan ESDM.

h. membantu atasan dalam penyusunan rancangan Peraturan Perundang-
undangan daerah di bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan,
pariwisata, lingkungan hidup, tenaga kerja, transmigrasi dan ESDM



i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pertanian, Pangan,
Kelautan dan Perikanan, pariwisata, lingkungan hidup, tenaga kerja,
transmigrasi dan ESDM.

j. mengoordianasikan pelaksanaan pelayanaan administratif sesuai dengan
bidang tugasnya.

k. membagi habis tugas kedinasan pada bagian perekonomian di bidang teknis
administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang berada dilingkungan
bagian perekonomian mempunyai dan memahami beban tugas tanggung
jawabnya.

l. memberikan petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada atasan
tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan
dalam pelaksanaan tugas.

m. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan
kebijakan yang akan diambil bidang Pembinaan Potensi Daerah.

n. menilai aktivitas, kreatifitas dan produktifitas pelaksanaan tugas dari
bawahan.

o. membuat laporan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk dijadikan
bahan pertimbangan lebih lanjut.

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk
melancarkan pelaksanaan tugas.

Paragraf 21
Sub Bagian Perencanaan Potensi Daerah

Pasal 24

(1) Sub Bagian Perencanaan Potensi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Bina
Potensi Daerah;

(2) Sub Bagian Perencanaan Potensi Daerah mempunyai tugas penyusunan pedoman
petunjuk teknis pengoordinasian Pembinaan dan Pengembangan Potensi Daerah,
inventarisasi pengolahan data dan informasi serta fasilitas berbagai potensi
Daerah;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Perencanaan Potensi Daerah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan Potensi Daerah sebagai berikut :

a. melakukan singkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di
lingkungan bagian Bina Potensi Daerah dalam rangka penyusunan program
kerja Sub Bagian Perencanaan Potensi Daerah untuk dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan pekerjaan.

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian Perencanaan Potensi Daerah dan menyusun bahan untuk pemecahan
masalahnya.



c. mengumpulkan dan menyusun pedoman maupun Petunjuk Teknis
Pengoordinasian dan Inventarisasi guna optimalisasi perencanaan
Pengembangan Potensi Daerah

d. menyiapkan data dan dokumen sebagai bahan kajian perumusan kebijakan
Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Potensi Daerah, Kerjasama antar
Daerah dan Kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Swasta.

e. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi guna melaksanakan kerjasama
antar daerah dan Kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Swasta dalam
rangka Pemberdayaan Potensi daerah.

f. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum
dilingkungan Sub Bagian Perencanaan Potensi Daerah agar dapat
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna.

g. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan
sesuai bidangnya.

h. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Sub Bagian Perencanaan Potensi daerah.

i. membagi habis tugas Sub Bagian Perencanaan Potensi Daerah kepada
aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil
memahami tugas dan tanggung jawabnya.

j. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan.

k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan
tugas bawahan.

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
fungsinya.

Paragraf 22
Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah

Pasal 25

(1) Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Pengembangan Potensi Daerah;

(2) Sub Bagian Perencanaan Potensi Daerah mempunyai tugas penyusunan pedoman
petunjuk teknis pengoordinasian Pembinaan dan Pengembangan Potensi Daerah,
inventarisasi pengolahan data dan informasi serta fasilitas berbagai potensi
Daerah;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Perencanaan Potensi Daerah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah sebagai berikut :

a. melakukan singkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di
lingkungan bagian Bina Potensi Daerah dalam rangka penyusunan program
kerja Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah untuk dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan pekerjaan.



b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian Pengembangan Potensi Daerah dan menyusun bahan untuk
pemecahan masalahnya.

c. mengumpulkan dan menyusun pedoman maupun petunjuk teknis
pengoordinasian, iventarisasi, pengendalian sumber daya, peningkatan
penganekaragaman Pengembangan Potensi Daerah guna mengoptimalisasikan
pembanguan dengan secara keseluruhan.

d. menyusun dan melaksanakan Sosialisasi, Publikasi dan Promosi Potensi
daerah dalam rangka Pengembangan Potensi Daerah.

e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman dalam rangka
Pengoordinasian di bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan,
pariwisata, lingkungan hidup, tenaga kerja, transmigrasi dan ESDM.

f. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan
sesuai bidangnya.

g. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah.

h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum
dilingkungan Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah agar dapat
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna.

i. membagi habis tugas Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah kepada
aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil
memahami tugas dan tanggung jawabnya.

j. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan.

k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan
tugas bawahan.

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 23
Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Potensi Daerah

Pasal 26

(1) Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Potensi Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Pengembangan Potensi Daerah;

(2) Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Potensi Daerah mempunyai tugas
penyusunan pedoman petunjuk teknis pengoordinasian Pembinaan dan
Pengembangan Potensi Daerah, inventarisasi pengolahan data dan informasi serta
fasilitas berbagai potensi daerah;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Pengendalian dan Evaluasi Potensi Daerah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Potensi Daerah
sebagai berikut:



a. melakukan singkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di
lingkungan bagian perekonomian dalam rangka penyusunan program kerja
Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Potensi Daerah untuk dijadikan
pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian Pengembangan Potensi Daerah dan menyusun bahan untuk
pemecahan masalahnya.

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis oprasional dalam lingkup
Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Potensi Daerah.

d. mengumpulkan dan mengolah basis data dalam lingkup Sub Bagian
Pengendalian dan Evaluasi Potensi Daerah sebagai bahan penyusunan
rencana kegiatan.

e. mengumpulkan dan menyusun pedoman maupun petunjuk teknis
pelaksanaan Inventarisasi data dan informasi, Evaluasi dan Monitoring
Potensi Daerah dalam rangka peningkatan Program Perencanaan Potensi
Daerah dalam rangka Penigkatan kesejahteraan masyarakat.

f. mengumplkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka
pemantauan dan evaluasi pengelolaan potensi daerah.

g. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan
sesuai bidangnya.

h. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Potensi Daerah.

i. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum
dilingkungan Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah agar dapat
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna.

j. membagi habis tugas Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah kepada
aparatur non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil
memahami tugas dan tanggung jawabnya.

k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan

l. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan
tugas bawahan.

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 24
Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah

Pasal 27

(1) Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten bidang
Perekonomian dan Pembangunan.

(2) Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah mempunyai tugas mempersiapkan
dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan,
pelayanan dan monitoring perkembangan di bidang Perekonomian Daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian
Pengembangan Perekonomian Daerah Daerah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Bagian;



c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan kegiatan dalam lingkup Bagian; dan

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bagian.

(4) Uraian tugas Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah sebagai berikut :

a. mempersiapkan dan melaksanakan program dan kebijakan di bidang
Perekonomian dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi Bagian.

b. mempelajari Peraturan Perundangan-undangan yang berhubungan dengan
Bidang Perekonomian sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas

c. mempersiapkan dan melaksanakan bahan pembinaan dan petunjuk teknis
pengeoordinasian perencanaan, peningkatan, pemberdayaan, pengembangan
dan optimalisasi sarana/prasarana Perekonomian Daerah serta
mengutamakan koordinasi pelayanan kepada investor dan instansi terkait
dalam rangka pembangunan sarana/prasarana Perekonomian rakyat.

d. mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pengoordinasian, inventarisasi, penggalian sumber daya, peningkatan
dan penganekaragaman produksi daerah guna mengoptimalisasikan
pembangunan daerah secara keseluruhan.

e. mengoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan
perekonomian yang berwawasan kerayakyatan.

f. penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas lainnya di bidang
perekonomian.

g. mengoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan kegiatan revitalisasi
peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pertanggung jawaban bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Perhubungan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu
Pintu, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta BUMD

i. membantu atasan dalam penyusunan rancangan Peraturan Perundang-
undangan daerah di bidang Perekonomian antara lain pekerjaan umum dan
penataan ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Perhubungan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu,
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta BUMD.

j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Perhubungan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu,
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta BUMD.

k. mengoordianasikan pelaksanaan pelayanaan administratif sesuai dengan
bidang tugasnya.

l. membagi habis tugas kedinasan pada bagian perekonomian di bidang teknis
administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang berada di
lingkungan Bagian Perekonomian mempunyai dan memahami beban tugas
tanggung jawabnya.

m. memberikan petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada atasan
tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan
dalam pelaksanaan tugas.

n. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan
kebijakan yang akan di ambil bidang perekonomian.

o. menilai aktivitas, kreatifitas dan produktifitas pelaksanaan tugas dari
bawahan.



p. membuat laporan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk dijadikan
bahan pertimbangan lebih lanjut.

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk
melancarkan pelaksanaan tugas.

Paragraf 25
Sub Bagian Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan

Pasal 28

(1) Sub Bagian Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah;

(2) Sub Bagian Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan mempunyai tugas
Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang Sub Bagian Infrastruktur dan Kawasan;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan
sebagai berikut:

a. melakukan singkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di
lingkungan bagian perekonomian dalam rangka penyusunan program kerja
Sub Bagian Infrastuktur dan Kawasan Daerah untuk dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian Infrastuktur dan Kawasan, pemberdayaan ekonomi Daerah dan
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. menyiapkan data dan dokumen sebagai bahan kajian perumusan kebijakan
Pemerintahan Daerah bidang pembangunan infrastruktur, perhubungan,
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

d. membantu atasan dalam pelaksanaan tugas penyusunan kebijakan
pembangunan infrastruktur, perhubungan, pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan hidup;

e. membantu atasan dalam pelaksanaan tugas mempersiapkan rancangan
Peraturan Perundangan daerah bidang pembangunan infrastruktur,
perhubungan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

f. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum
dilingkungan Sub Bagian Infrastuktur dan Kawasan agar dapat melaksanakan
tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;

g. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan
sesuai bidangnya;

h. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Sub Bagian Infrastruktur dan Kawasan;



i. membagi habis tugas Sub Bagian Infrastuktur dan Kawasan kepada aparatur
non struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami
tugas dan tanggung jawabnya;

j. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan;

k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan
tugas bawahan;

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
fungsinya.

Paragraf 26
Sub Bagian Produksi Daerah

Pasal 29

(1) Sub Bagian Produksi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengembangan
Perekonomian Daerah;

(2) Sub Bagian Produksi Daerah mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sub Bagian
Produksi Daerah;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Produksi Daerah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bagian;
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Produksi Daerah sebagai berikut:

a. melakukan singkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di
lingkungan bagian pengembangan perekonomian dalam rangka penyusunan
program kerja Sub Bagian produksi daerah dan untuk dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian Produksi Daerah, pemberdayaan ekonomi Daerah dan menyusun
bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. mengumpulkan dan menyusun pedoman maupun petunjuk teknis
pengoordinasian, iventarisasi, pengendalian sumber daya, peningkatan
penganekaragaman produksi Daerah guna mengoptimalisasikan pembanguan
dengan secara keseluruhan;

d. mengumpulkan dan menyusun pedoman maupun petunjuk teknis
pengoordinasian, inventarisasi, pengendalian sumber daya dalam rangka
peningkatan pemberdayaan Perekonomian Daerah yang berwawasan
kerakyataan;

e. menyusun dan melaksanakan regulasi dalam rangka perlindungan konsumen
dan pengamanan perdagangan serta pengendalian inflasi Daerah;

f. mengumpulkan dan menyusun pedoman maupun petunjuk teknis
pelaksanaan regristrasi mengenai masalah masyarakat miskin se-Kabupaten
Pesawaran guna menetapkan pendistribusian subsidi beras Rastra/Raskin
dalam rangka pengentasan kemiskinan di sektor pangan;



g. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan
sesuai bidangnya;

h. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Sub Bagian Produksi Daerah;

i. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan Sub Bagian Produksi Daerah agar dapat melaksanakan tugas
secara berdaya guna dan berhasil guna;

j. membagi habis tugas Sub Bagian Produksi Daerah kepada aparatur non
struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas
dan tanggung jawabnya;

k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan.

l. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan
tugas bawahan;

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 27
Sub Bagian Pengembangan Perusahaan Daerah

Pasal 30

(1) Sub Bagian Pengembangan Perusahaan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Pengembangan Perekonomian Daerah;

(2) Sub Bagian Pengembangan Perusahaan Daerah mempunyai tugas Penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang Sub Bagian Pengembangan Perusahaan Daerah;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Pengembangan Perusahaan Daerah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pengembangan Perusahaan Daerah sebagai
berikut:

a. melakukan singkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di
lingkungan Bagian Perekonomian dalam rangka penyusunan program kerja
Sub Bagian Pengembangan Perusahaan Daerah untuk dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian Produksi Daerah, pemberdayaan ekonomi Daerah dan menyusun
bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis oprasional dalam lingkup
Sub Bagian Pengembangan Perusahaan Daerah;



d. mengumpulkan dan mengolah basis data dalam lingkup Sub Bagian
Pengembangan Perusahaan Daerah sebagai bahan penyusunan rencana
kegiatan;

e. menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi pengelolaan serta
mengoordinasikan fungsi pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Badan
Usaha Milik Daerah;

f. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan
sesuai bidangnya;

g. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Sub Bagian Pengembangan Perusahaan Daerah;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat umum
pemegang saham Badan Usaha Milik Daerah;

i. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan Sub Bagian produksi Daerah agar dapat melaksanakan tugas
secara berdaya guna dan berhasil guna;

j. membagi habis tugas Sub Bagian produksi Daerah kepada aparatur non
struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas
dan tanggung jawabnya;

k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan

l. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan
tugas bawahan;

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 28
Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 31

(1) Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan
Pembangunan.

(2) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan dan
melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pelayanan
dan monitoring perkembangan di bidang Administrasi Pembangunan;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Bagian;

c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan kegiatan dalam lingkup Bagian; dan

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bagian.

(4) Uraian tugas Bagian Administrasi Pembangunan sebagai berikut :

a. mempersiapkan dan melaksanakan program dan kebijakan di bidang
pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi Bagian;



b. mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan
bidang pembangunan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

c. mempersiapkan dan melaksanakan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di
bidang penyusunan dan pembinaan program kerja Pembangunan Daerah;

d. mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program
kerja Pembangunan Daerah;

e. mempersiapkan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan program SETDA
Kabupaten;

f. membagi habis tugas kedinasan pada Bagian Pembangunan di bidang teknis
dan administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang berada di
lingkungan bagian pembangunan mempunyai dan memahami beban tugas
dan tanggung jawabnya;

g. memberikan petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada atasan
tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan
dalam pelaksanaan tugas;

h. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan
kebijakan yang akan diambil di bidang Pembangunan;

i. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari
bawahan;

j. membuat laporan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk dijadikan
bahan pertimbangan lebih lanjut;

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang  berikan oleh atasan, untuk
melancarkan pelaksanaan tugas.

Paragraf 29
Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 32

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan.

(2) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas Penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sub
Bagian Penyusunan Program;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Penyusunan Program sebagai berikut:

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di
lingkungan Bagian Pembangunan dalam rangka penyusunan program kerja
Sub Bagian penyusunan program untuk dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan pekerjaan;



b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian penyusunan program dan menyusun bahan untuk pemecahan
masalahnya;

c. mengumpulkan dan menyusun pengolahan data dan informasi, serta
mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-
undangan yang berhubungan dengan penyusunan program Pembangunan
Daerah;

d. mengumpulkan dan menyusun pedoman maupun petunjuk teknis di bidang
penyusunan program dalam rangka penyusunan regulasi Pembangunan
Daerah;

e. mengumpulkan dan menyusun pedoman maupun petunjuk teknis penyiapan
bahan-bahan dalam rangka pembinaan penyusunan Pembangunan Daerah;

f. mengumpulkan dan menyusun pedoman maupun petunjuk teknis penyiapan
bahan-bahan dalam rangka pengendalian penyusunan program SETDA
Kabupaten;

g. mengumpulkan dan menyusun pedoman maupun petunjuk teknis penelitian
DIPDA yang telah disusun oleh pimpinan proyek serta menyiapkan bahan
dalam rangka penerbitan DIPDA;

h. mengoordinasikan penyusunan Standarisasi Harga Barang (shb) Pemerintah
Kabupaten Pesawaran;

i. melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) pengadaan barang jasa
Pemerintah Kabupaten;

j. mengoordinasikan dan menyusun RENSTRA, RENJA, KUA PPAS, Rencana
Kinerja Tahunan Sekretariat;

k. menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis dalam rangka penyusunan
APBD;

l. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan Sub Bagian penyusunan program agar dapat melaksanakan tugas
secara berdaya guna dan berhasil guna;

m. membagi habis tugas Sub Bagian penyusunan program kepada aparatur non
struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas
dan tanggung jawabnya;

n. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

o. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 30
Sub Bagian Pengendalian Program

Pasal 33

(1) Sub Bagian Produksi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan;

(2) Sub Bagian Pengendalian Program mempunyai tugas Penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sub
Bagian Pengendalian Program;



(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Pengendalian Program mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pengendalian Program sebagai berikut:

a. membantu Kepala Bagian Pembangunan di bidang tugasnya.

b. penyusunan perencanaan teknis operasional pengendalian Pembangunan
Daerah.

c. pelaksanaan koordinasi teknis administratif dalam pengendalian
Pembangunan Daerah.

d. penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan dan teknis pembinaan
administratif pengendalian program Pembangunan Daerah.

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

g. pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pengendalian Pembangunan
Daerah.

h. menilai prestasi dan hasil kerja staf yang tetap dicapai untuk peningkatan
karir.

i. melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatanPpembangunan.

j. mengendalikan akselerasi atas keterlambatan Pembangunan.

k. klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksana rencana Pembangunan.

l. mempersiapkan data dan informasi dalam rangka pemecahan masalah di
bidang tugasnya.

m. mengadakan penelitian segala usaha kegiatan yang berhubungan dengan
masalah Pembangunan Daerah.

n. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang tugasnya.

Paragraf 27
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 30

(1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan;

(2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas Penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sub
Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;



c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut:

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di
lingkungan Bagian Pembangunan dalam rangka penyusunan program kerja
Sub Bagian pelaporan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian pelaporan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. mengumpulkan dan menyusun pedoman maupun petunjuk teknis
pemantauan pelaksanaan Pembangunan Daerah;

d. mengumpulkan dan menyusun pedoman maupun petunjuk teknis
pengevaluasian pelaksanaan Pembangunan Darerah;

e. mengumpulkan dan menyusun pedoman maupun petunjuk teknis pelaporan
pelaksanaan Pembangunan Daerah;

f. membantu mempersiapkan dan melaksanakan pengoordinasian,
perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
pembangunan;

g. mengoordinasikan dan menyusun laporan tahunan, LAKIP dan Laporan
capaian kinerja Sekretariat;

h. menyiapkan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban dan
laporan akhir masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

i. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan dan materi informasi rencana dan
hasil pembangunan;

j. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan Sub Bagian pelaporan agar dapat melaksanakan tugas secara
berdaya guna dan berhasil guna;

k. membagi habis tugas Sub Bagian pelaporan kepada aparatur non struktural
umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan
tanggung jawabnya;

l. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yangh diberikan oleh atasan.

Paragraf 32
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 35

(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten bidang Perekonomian
dan Pembangunan;

(2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas mempersiapkan dan
melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pelayanan
dan monitoring perkembangan di bidang pembinaan dan pengembangan potensi
Daerah, serta melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan
usaha perencanaa,pengembangan,pengendalian dan evaluasi potensi Daerah di
bidang Pengadaan Barang dan Jasa;



(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Bagian;
c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan kegiatan dalam lingkup Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bagian.

(4) Uraian tugas Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

a. mempersiapkan dan melaksanakan program dan kebijakan di bidang
pengadaan barang dan jasa dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi bagian ;

b. mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan
bidang pengadaan barang dan jasa sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

c. mempersiapkan dan melaksanakan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di
bidang penyusunan dan pembinaan program kerja pengadaan barang dan
jasa;

d. mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program
kerja pengadaan barang dan jasa;

e. mempersiapkan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan program SETDA
Kabupaten;

f. membagi habis tugas kedinasan pada bagian pengadaan barang dan jasa di
bidang teknis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang
berada di lingkungan Bagian pengadaan barang dan jasa mempunyai dan
memahami beban tugas dan tanggung jawabnya;

g. memberikan petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada atasan
tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan
dalam pelaksanaan tugas;

h. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan
kebijakan yang akan diambil di bidang pembangunan;

i. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari
bawahan;

j. membuat laporan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk dijadikan
bahan pertimbangan lebih lanjut;

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang  berikan oleh atasan, untuk
melancarkan pelaksanaan tugas.

Paragraf 33
Sub Bagian Pengembangan SDM

Pasal 36

(1) Sub Bagian Pengembangan SDM dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa;

(2) Sub Bagian Pengembangan SDM, mempunyai tugas Penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sub
Bagian Pengembangan SDM;



(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Pengembangan SDM, mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM sebagai berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di
lingkungan bidang pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyusunan
rencana program kerja Sub Bagian pengembangan SDM untuk dijadikan
pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian pengembangan SDM dan penyusunan bahan untuk pemecahan
masalahnya;

c. menginvertarisir semua tenaga ahli  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

d. melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

e. melakukan kerjasama dengan para pihak berkaitan dengan pengembangan
SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

f. melakukan pendampingan dan pembinaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di Desa-desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD);

g. menyiapkan tenaga ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

h. fasilitasi tenaga ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai tenaga
fungsional dan atau struktural;

i. fasilitasi tenaga ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar berperan aktif
dalam Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

j. membagi habis tugas subbagian pengembangan SDM kepada aparatur non
struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas
dan tanggung jawabnya;

k. mengumpulkan menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan  program lebih lanjut;

l. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 34
Sub Bagian Layanan Pengadaan

Pasal 37

(1) Sub Bagian Layanan Pengadaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa;

(2) Sub Bagian Layanan Pengadaan, mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sub Bagian
Layanan Pengadaan;



(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Layanan Pengadaan, mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan, sebagai berikut:

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di
lingkungan bidang pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyusunan
rencana program kerja Sub Bagian layanan pengadaan untuk dijadikan
pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian layanan pengadaan dan penyusunan bahan untuk pemecahan
masalahnya;

c. memberikan layanan terhadap Organisasi Perangkat Daerah dan atau pihak
lain dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

d. melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan
permohonan Organisasi Perangkat Daerah dan atau pihak lain Pengguna
Barang/Jasa Pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP);

e. membentuk ULP dan kelompok kerja ULP  sebagai pelaksana proses
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

f. menyiapkan dan mengoprasionalkan Sekretariat ULP;

g. membuat rencana kerja dan laporan pertanggung jawaban Oprasional  ULP;

h. memberikan Layanan Pasca Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

i. membagi habis tugas Sub Bagian layanan pengadaan kepada aparatur non
struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas
dan tanggung jawabnya;

j. mengumpulkan menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan  program lebih lanjut;

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 35
Sub Bagian Administrasi dan Sengketa

Pasal 36

(1) Sub Bagian Administrasi dan Sengketa dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa;

(2) Sub Bagian Administrasi dan Sengketa mempunyai tugas Penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sub
Bagian Administrasi dan Sengketa;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Administrasi dan Sengketa, mempunyai fungsi :



a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian;

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi dan Sengketa sebagai berikut:

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di
lingkungan bidang pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyusunan
rencana program kerja Sub Bagian administrasi sengketa untuk dijadikan
pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian administrasi sengketa dan penyusunan bahan untuk pemecahan
masalahnya;

c. membuat Program kerja dan rencana kegiatan Bagian Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

d. melakukan kerja sama dengan para pihak terkait proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

e. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan para pihak berkaitan dengan
Barang/Jasa Pemerintah;

f. memfasilitasi pendampingan terhadap sengketa proses pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

g. membuat laporan secara periodik pelaksanaan kegiatan Bagian Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

h. membagi habis tugas Sub Bagian administrasi pengadaan kepada aparatur
non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami
tugas dan tanggung jawabnya;

i. mengumpulkan menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan  program lebih lanjut;

j. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 36
Asisten Administrasi Umum

Pasal 39

(1) Asisten Administrasi Umum oleh dipimpin seorang Asisten Asisten Administrasi
Umum yang merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Daerah;

(2) Asisten Administrasi Umum mempunyai mempunyai tugas pokok membantu
SEKDA dalam merumuskan bahan kebijakan umum Pemerintahan Daerah dan
perencanaan strategis bidang Protokol, Umum, Perlengkapan dan Organisasi;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten
Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

a. membantu dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. membantu dalam pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat

Daerah;
c. membantu dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;



d. membantu dalam pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil
negara pada instansi Daerah; dan

e. membantu dalam pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Uraian tugas Asisten Administrasi Umum sebagai berikut :

a. mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyiapan
sarana dan prasarana bagi kelancaran tugas Bupati, Wakil Bupati dan SEKDA
Kabupaten, menyiapkan kelengkapan dan perawatan rumah dinas,
memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan Pemerintah Daerah, serta
menyelenggarakan kegiatan keamanan dalam lingkungan Pemerintah Daerah;

b. mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan
pengelolaan urusan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum, pengelolaan
administrasi keuangan Pemerintah Daerah, keuangan dan kepegawaian
Daerah;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan mengumpulkan
bahan informasi dan menilai mutu perlengkapan dan pembekalan di
lingkungan Pemerintah Daerah, melakukan kegiatan tender dan pembelian
perlengkapan dan pembekalan di lingkungan Pemerintah Daerah, pembinaan
pengendalian dan koordinasi kegiatan pengadaan dan distribusi perlengkapan
dan pembekalan di lingkungan Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan
administrasi penerimaan dan pengeluaran perlengkapan dan pembekalan di
lingkungan Pemerintah Daerah;

d. mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
dalam bidang penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan perlengkapan dan
pembekalan di lingkungan Pemerintah Daerah, serta pengendalian dan
koordinasi penghapusan barang-barang perlengkapan dan pembekalan di
lingkungan Pemerintah Daerah;

e. mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan
pengaturan dan pembuatan jadwal kegiatan pimpinan, menyiapkan tata cara
upacara dan acara protokoler pimpinan, memberikan pelayanan dan
mengatur tamu pimpinan, serta menyiapkan administrasi perjalanan dinas
pimpinan;

f. mengoordinasikan tugas pemerintah dan pelayanan administratif kepada
Perangkat Daerah yang menangani;

g. membagi tugas pada Bagian yang ada dalam lingkungan Asisten Administrasi
Umum;

h. membina terus menerus kemampuan dan prestasi kerja pegawai dalam
lingkungan Pemerintah daerah;

i. mengadakan koordinasi  dengan semua Instansi baik pemerintah maupun
swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

j. mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan
pengoordinasian pelaksanaan usaha peningkatan Pelayanan Umum, Protokol
dan Perlengkapan;

k. mengkaji, menilai, dan mengoreksi usulan perencanaan di bidang Umum,
Protokol dan Perlengkapan;

l. mengoreksi, menyempurnakan dan memaraf atau menandatangani naskah
dinas yang menjadi kewenangannya;

m. mempertanggungjawabkan tugas di lingkungan Asisten Bidang Adminsitrasi
Umum secara teknis operasional dan teknis administratif kepada SEKDA
Kabupaten;



n. memberikan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan tentang
pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam
pelaksanaan tugas;

o. mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan
dan Pembina aparatur Pemerintah;

p. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan
kebijakan yang akan di ambil di bidang umum dan protokol, Kegewaian,
pengelolaan keuangan daerah, organisasi, perlengkapan dan aset;

q. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari
bawahan;

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 37
Bagian Protokol

Pasal 40

(1) Bagian Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum;

(2) Bagian Protokol mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pelayanan dan monitoring
perkembangan di bidang hubungan Keprotokolan, tata usaha pemimpin, tamu
dan acara;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian
Protokol mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Bagian;
c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan kegiatan dalam lingkup Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bagian.

(4) Uraian tugas Bagian Protokol sebagai berikut :

a. mempersiapkan dan melaksanakan program kegiatan dan penyelenggaraan
pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya serta tugas-tugas di bidang
hubungan Keprotokolan, tata usaha pimpinan, tamu dan acara;

b. mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan
bidang hubungan Keprotokolan, tata usaha pimpinan, tamu dan acara;

c. mempersiapkan dan melaksanakan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di
di bidang hubungan Keprotokolan, tata usaha pimpinan, tamu dan acara;

d. menyiapan administrasi penerimaan tamu Pemerintah Daerah dan kegiatan
upacara;

e. menyiapan administrasi perjalanan dinas Pimpinan dan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

f. melaksanakan ketatausahaan pimpinan;

g. menyusun jadwal kegiatan harian pimpinan;

h. mengatur pelaksanaan protokoler pimpinan;

i. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;



j. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 38
Sub Bagian Hubungan Keprotokolan

Pasal 41

(1) Sub Bagian Hubungan Keprotokolan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol;

(2) Sub Bagian Hubungan Keprotokolan mempunyai tugas Penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
Hubungan Keprotokolan;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Hubungan Keprotokolan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Hubungan Keprotokolan sebagai berikut:

a. menyusun agenda kerja harian Bupati;

b. mengoordinasikan susunan acara kegiatan Bupati;

c. mengoordinasikan pelaksanaan upacara hari-hari besar dengan pihak
Komando Distrik Militer dan Kepolisian Resor serta pihak-pihak terkait
(Leading sector);

d. melakukan koordinasi dengan protokol Kementrian, Provinsi  Kabupaten/Kota
yang berkaitan dengan pelaksanaan acara di luar Daerah;

e. menyiapkan bahan penyebarluasan informasi melalui penerbitan internal;

f. melaksanakan distribusi informasi internal;

g. menyiapkan bahan pemberian ucapan selamat dan duka cita Bupati kepada
pihak-pihak yang dipandang perlu ;

h. menyiapkan bahan dokumentasi kegiatan pimpinan dalam bentuk foto
maupun audio visual;

i. menyiapkan dan mendistribusikan dokumentasi foto untuk bahan
pemberitaaan;

j. menyiapkan naskah pidato Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;

k. menyiapkan bahan himpunan dan mendokumentasikan naskah-naskah
pidato Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran;

l. menyiapkan, menyimpan dan memelihara peralatan dan hasil dokumentasi;

m. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Hubungan
Keprotokolan;

n. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 39
Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

Pasal 42

(1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol;

(2) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan operasional dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Usaha
Pimpinan;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagai berikut:

a. melaksanakan dan menyiapkan bahan materi, jadwal, persiapan koordinasi
lokasi, pengawalan serta akomodasi kunjungan kerja Bupati dan Wakil
Bupati;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi administrasi perjalanan
dinas Bupati dan Wakil Bupati;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi surat, kearsipan dan
pendistribusian surat pimpinan;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengaturan fasilitasi dan koordinasi
tugas pimpinan;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan tata usaha dan
kerumahtanggaan bagian serta inventarisasi barang bagian;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kebutuhan alat-alat tulis
kantor dan kebutuhan bagian;

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kepegawaian dan keuangan
bagian;

h. melaksanakan dan menyiapkan bahan RENSTRA, RENJA, DPA, Penetapan
Kinerja, LAKIP, LPPD-AMJ, LKPJ-AMJ;

i. melaksanakan dan menyiapkan evaluasi, program dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 40
Sub Bagian Tamu Pemerintah Daerah dan Acara

Pasal 43

(1) Sub Bagian Tamu Pemerintah Daerah dan Acara dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Protokol;



(2) Sub Bagian Tamu Pemerintah Daerah dan Acara mempunyai tugas Penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang Tamu Pemerintah Daerah dan Acara;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Tamu Pemerintah Daerah dan Acara mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tamu Pemerintah Daerah dan Acara sebagai
berikut:

a. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain di bidang
Keprotokolan;

b. pelaksanaan penyiapan dan pengaturan acara Pimpinan;

c. menyiapkan rencana agenda, bahan koordinasi persiapan penerimaan,
akomodasi, souvenir dan transpotasi kunjungan tamu VIP, VVIP dan tamu
lainnya;

d. pelaksanaan acara penerimaan kunjungan tamu-tamu VIP, VVIP dan tamu
lainnya ke Pemerintah Kabupaten Pesawaran;

e. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan perlengkapan dan kelengkapan
acara/upacara serta mengatur ruang dan tata tempat pelaksanaan rapat
dinas pimpinan;

f. mempersiapkan petugas pendukung upacara dan penerimaan tamu
Pemerintah Kabupaten;

g. menyiapkan bahan koordinasi persiapan dan gladi lapangan dalam acara
resmi;

h. menyiapkan bahan laporan pimpinan serta buku panduan acara/upacara
resmi;

i. menyiapkan koordinasi Ajudan dan Walpri Pimpinan Pemerintah Kabupaten
Pesawaran;

j. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tamu dan Acara; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 41
Bagian Umum

Pasal 44

(1) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

(2) Bagian Umum mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pelayanan dan monitoring
perkembangan di bidang tata usaha sekretariat, rumah tangga dan keuangan
sekretariat;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian
Umum mempunyai fungsi :



a. pelaksanaan kebijakan teknis Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Bagian;

c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan kegiatan dalam lingkup Bagian; dan

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Bagian Umum sebagai berikut :

a. mempersiapkan dan melaksanakan program dan kebijakan di bidang
pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi bagian;

b. mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan
bidang umum sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

c. mempersiapkan dan melaksanakan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di
bidang penyusunan dan pembinaan program kerja Umum;

d. mepersiapkan dan melaksanakan bahan pembinaan dan petunjuk teknis
penyiapan sarana dan prasarana bagi kelancaran tugas Bupati, wakil Bupati
dan Sekretariat Daerah;

e. menyiapkan perlengkapan, kelengkapan dan perawatan rumah dinas,
memeilihara kebersihan dan keindahan di lingkungan Sekretariat Daerah
serta menyelenggarakan kegiatan keamanan dalam lingkungan Sekretariat
Daerah;

f. merencanakan dan penyusunan program Urusan Tata Usaha, Keuangan
Sekretariat dan  Urusan Rumah Tangga;

g. melaksanakan Penyusunan Petunjuk teknis, pedoman dan kebijakan  Urusan
Tata Usaha, Keuangan Sekretariat dan  Urusan Rumah Tangga;

h. mengoordinasikan dan pembinaan penyelenggaran tugas-tugas di bidang
Urusan Tata Usaha, Keuangan Sekretariat dan  Urusan Rumah Tangga;

i. melaksanakan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan terhadap penyelengaraan di
bidang Urusan Tata Usaha, Keuangan Sekretariat dan Urusan Rumah Tangga;

j. membuat laporan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk dijadikan
bahan pertimbangan lebih lanjut;

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berikan oleh atasan, untuk
melancarkan pelaksanaan tugas.

Paragraf 42
Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat

Pasal 45

(1) Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum;

(2) Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat mempunyai tugas Penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata
Usaha Sekretariat;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Tata Usaha Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;



c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat sebagai berikut:

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di
lingkungan bagian umum dalam rangka penyusunan program kerja Sub
Bagian tata usaha sekretariat untuk di jadikan pedoman dalam pelaksanaan
pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian pelaporan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang  Tata Usaha
Umum dan Pimpinan;

d. mengumpulkan dan menganalisa data di bidang pengelolaan administrasi
kepegawaian di lingkungan SETDA Kabupaten;

e. mengusulkan administrasi kepegawaian yang meliputi urusan kenaikan
pangkat, cuti, kenaikan gaji berkala, mutasi, pemberhentian pegawai,
pendidikan dan pelatihan dilingkungan Sekretariat  Daerah;

f. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian di
lingkungan Sekretariat;

g. menyusun, mengagendakan, menggandakan, mendistribusikan dan
mengarsipkan surat-surat dinas;

h. membantu kebutuhan administrasi dan tata usaha umum dan Staf Ahli;

i. membuat telaahan, evaluasi dan perumusan urusan ketatausahaan
Sekretariat;

j. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;

k. melaksanakan Urusan Tata Usaha Bagian;

l. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan Sub Bagian tata usaha agar dapat melaksanakan tugas secara
berdaya guna dan berhasil guna;

m. membagi habis tugas Sub Bagian tata usaha kepada aparatur non struktural
umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan
tanggung jawabnya;

n. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

o. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 43
Sub Bagian Rumah Tangga

Pasal 46

(1) Sub Bagian Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum;

(2) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rumah Tangga;



(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Rumah Tangga sebagai berikut:

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di
lingkungan Bagian Umum dalam rangka penyusunan program kerja Sub
Bagian rumah tangga untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian rumah tangga dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. mengumpulkan dan menyusun pedoman maupun petunjuk teknis pembinaan
dalam bidang penyiapan sarana dan prasarana bagi kelancaran tugas Bupati,
Wakil Bupati dan SEKDA Kabupaten;

d. mengumpulkan dan menyusun pedoman maupun petunjuk teknis penyiapan
perlengkapan, kelengkapan dan perawatan rumah dinas, pemeliharaan
kebersihan dan keindahan di Lingkungan SETDA Kabupaten;

e. mengumpulkan dan menyusun pedoman maupun petunjuk teknis
penyelenggaraan kegiatan keamanan dalam lingkungan SETDA Kabupaten;

f. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan Sub Bagian rumah tangga agar dapat melaksanakan tugas secara
berdaya guna dan berhasil guna;

g. membagi habis tugas Sub Bagian rumah tangga kepada aparatur non
struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas
dan tanggung jawabnya;

h. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

i. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 44
Sub Bagian Keuangan Sekretariat

Pasal 47

(1) Sub Bagian Keuangan Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum;

(2) Sub Bagian Keuangan Sekretariat mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan operasional dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan
Sekretariat;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Keuangan Sekretariat, mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;



c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat sebagai berikut :

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di
Lingkungan Bagian Keuangan Sekretariat dalam rangka penyusunan program
kerja Sub Bagian keuangan sekretariat untuk dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian Keuangan Sekretariat dan menyusun bahan untuk pemecahan
masalahnya;

c. melakukan urusan Tata Usaha Keuangan SETDA Kabupaten;

d. melakukan pembinaan terhadap Bendahara dan Pembantu Bendahara di
Lingkungan Sekretariat;

e. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan
oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

f. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

g. melakukan verifikasi SSP;

h. menyiapkan SPM;

i. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

j. melaksanakan akuntansi Sekretariat;

k. menyusun Laporan Keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan dan Neraca
Sekretariat;

l. mengurus dan menyiapkan keuangan untuk belanja Pegawai di Lingkungan
SETDA Kabupaten dan melakukan pembayaran gaji, upah dan tunjangan lain
bagi pegawai di lingkungan SETDA;

m. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan Sekretariat;

n. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan Sub Bagian Keuangan Sekretariat agar dapat melaksanakan tugas
secara berdaya guna dan berhasil guna;

o. membagi habis tugas Sub Bagian Keuangan Sekretariat kepada aparatur non
struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas
dan tanggung jawabnya;

p. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

q. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 45
Bagian Perlengkapan

Pasal 48

(1) Bagian Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.



(2) Bagian Perlengkapan mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pelayanan dan monitoring
perkembangan di bidang analisa kebutuhan, penyediaan barang, distribusi dan
penyimpanan;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian
Perlengkapan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Bagian;

c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan kegiatan dalam lingkup Bagian; dan

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bagian.

(4) Uraian tugas Bagian Perlengkapan sebagai berikut :

a. mempersiapkan dan melaksanakan program dan kebijakan di bidang
perlengkapan dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi bagian;

b. mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan
bidang perlengkapan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

c. mempersiapkan dan melaksanakan bahan pembinaan dan petunjuk teknis
penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan di SETDA
Kabupaten, mengumpulkan bahan informasi dan menilai mutu perlengkapan
dan perbekalan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

d. mempersiapkan dan melaksanakan bahan pembinaan dan petunjuk teknis
pembinaan pengendalian dan pengoordinasian kegiatan tender Penyedia
barang, pembelian dan penyimpanan perlengkapan  dan perbekalan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan distribusi perlengkapan dan
perbekalan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

e. mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pelaksanaan administrasi penerimaan dan pengeluaran perlengkapan
dan perbekalan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;

f. mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan perlengkapan
dan perbekalan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;

g. membagi habis tugas kedinasan pada bagian perlengkapan di bidang teknis
dan administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang berada di
lingkungan Bagian Perlengkapan mempunyai dan memahami beban tugas dan
tanggung jawabnya;

h. memberikan petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada atasan
tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan
dalam pelaksanaan tugas;

i. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan
kebijakan yang akan diambil;

j. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari
bawahan;

k. membuat laporan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk dijadikan
bahan pertimbangan lebih lanjut;

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berikan oleh atasan, untuk
melancarkan pelaksanaan tugas.



Paragraf 46
Sub Bagian Analisa Kebutuhan

Pasal 49

(1) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perlengkapan;

(2) Sub Bagian Analisa Kebutuhan mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Analisa
Kebutuhan;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Analisa Kebutuhan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan

kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan sebagai berikut:

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di
lingkungan bagian perlengkapan dalam rangka penyusunan program kerja
Sub Bagian analisa kebutuhan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian analisa kebutuhan dan menyusun bahan untuk pemecahan
masalahnya;

c. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pada Sub Bagian analisa
kebutuhan;

d. mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pengelolaan barang milik daerah di SETDA Kabupaten;

e. mempersiapkan dan melaksanakan inventarisasi Barang Milik Daerah di
SETDA Kabupaten;

f. melaksanakan perencanaan kebutuhan perlengkapan dan perbekalan SETDA
Kabupaten;

g. menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan di lingkungan
SETDA Kabupaten;

h. mempersiapkan dan melaksanakan pelaporan pengelolaan barang milik
SETDA Kabupaten;

i. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan Sub Bagian analisa kebutuhan agar dapat melaksanakan tugas
secara berdaya guna dan berhasil guna;

j. membagi habis tugas Sub Bagian analisa kebutuhan kepada aparatur non
struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas
dan tanggung jawabnya;

k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

l. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 47
Sub Bagian Penyediaan Barang

Pasal 50

(1) Sub Bagian Penyediaan Barang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perlengkapan;

(2) Sub Bagian Penyediaan Barang mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyediaan
Barang;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Penyedia Barang mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Penyediaan Barang sebagai berikut:

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di
lingkungan Bagian Perlengkapan dan aset dalam rangka penyusunan program
kerja Sub Bagian Penyedia barang untuk dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian penyedia barang dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pada Sub Bagian penyedia
barang;

d. mempersiapkan dan melaksanakan penyediaan barang dan jasa milik daerah
baik yang dilaksanakan secara sewa kelola maupun oleh penyedia barang dan
jasa;

e. mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan Penyedia barang dan pembelian
perlengkapan  dan perbekalan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;

f. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan Sub Bagian penyedia barang agar dapat melaksanakan tugas
secara berdaya guna dan berhasil guna;

g. membagi habis tugas Sub Bagian penyedia barang kepada aparatur non
struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas
dan tanggung jawabnya;

h. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

i. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 48
Sub Bagian Distribusi dan Penyimpanan

Pasal 51

(1) Sub Bagian Distribusi dan Penyimpanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Perlengkapan.

(2) Sub Bagian Distribusi dan Penyimpanan mempunyai tugas Penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
Distribusi dan Penyimpanan;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Distribusi dan Penyimpanan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Distribusi dan Penyimpanan sebagai berikut:

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainya di
lingkungan Bagian Perlengkapan dalam rangka penyusunan program kerja
Sub Bagian Distribusi, Penyimpanan untuk dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian Distribusi dan Penyimpanan dan menyusun bahan untuk pemecahan
masalahnya;

c. mengatur penyimpanan, pengamanan dan pengelolaan barang-barang dalam
gudang-gudang;

d. mendistribusikan barang kepada unit-unit kerja Sekretariat;

e. menyelenggarakan administrasi barang-barang yang telah di distribusikan
untuk diserahkan kepada Bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;

f. melaksanakan penyimpanan, pengelolaan dan pengamanan Barang Milik
Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah;

g. mengawasi pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan Pendistribusian
barang untuk kebutuhan di Lingkungan Sekretariat Daerah dengan penata
usahaannya;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan Pengurus Barang dan data
pergudangan Pemerintah Daerah serta Melakukan stock opname barang-
barang dengan pencocokan data yang ada dalam gudang pada setiap bulan
bersama Pengurus Barang;

i. memproses administrasi ganti rugi/Ruislag barang Pemerintah Daerah
dengan pihak lain termasuk proses perubahan status hukum barang Daerah.

j. menerima barang sesuai dengan surat pengantar barang/faktur, surat
penunjukan, surat perintah kerja dan surat perjanjian jual beli/kontrak;

k. mengeluarkan barang sesuai dengan surat perintah pengeluaran barang;



l. melakukan pengecekan secara berkala atas barang–barang yang ada di
gudang mengawasi atas barang–barang yang ada di gudang mengawasi
keadaannya/kondisi maupun jumlahnya;

m. menyiapkan bahan pembuatan berita acara pemeriksaan, penerimaan,
penolakan, pengeluaran barang–barang dan tata usaha gudang;

n. mencatat dan mensistematiskan dalam bentuk kartu kendali persediaan
barang–barang yang ada di gudang;

o. meneliti, memeriksa barang-barang yang akan dikeluarkan dari gudang
berdasarkan Surat Pengeluaran Barang (SPB);

p. mencatat barang–barang yang sudah kurang dari persediaan untuk usulan
kepada Kepala Bagian Perlengkapan;

q. menyiapkan bahan pengusulan laporan baik secara periodik maupun secara
insidentil dan membuat laporan/usulan barang yang perlu dihapuskan dari
persediaan atau barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi;

r. menjaga keselamatan barang dari gangguan-gangguan iklim, fisik dan
biologis.

s. Mengatur tata tertib keamanan barang baik dalam hal penerimaan maupun
pengeluaran dilingkungan gudang;

t. melakukan pembinaan teknis terhadap pekerja yang ada di gudang;

u. mengatur pengangkutan barang yang akan didistribusikan;

v. melakukan tata usaha secara sistematis terhadap barang-barang yang di
distribusikan dan menyajikan data barang yang akan atau telah di
distribusikan;

w. menyiapkan SK tentang penetapan pemegang/pemakai Kendaraan Dinas,
Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua milik Pemerintah Kabupaten;

x. melaksanakan kegiatan pengelolaan Kendaraan Dinas/Operasional baik Roda
2 (Dua), 4 (Empat) dan 6 (Enam) dan melaksanakan registrasi perpanjangan
Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) milik Pemerintah Daerah;

y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 49
Bagian Organisasi

Pasal 52

(1) Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Asisten bidang Administrasi Umum.

(2) Bagian Organisasi mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pelayanan dan monitoring
perkembangan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan
kinerja aparatur;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian
Organisasi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Bagian;



c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan
program dan kegiatan dalam lingkup Bagian; dan

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Bagian Organisasi sebagai berikut :

a. mempersiapkan dan melaksanakan program dan kebijakan bidang organisasi
dan tata laksana dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi bagian;

b. mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan
bidang organisasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

c. mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis penyusunan desain struktur organisasi dan tata laksana perangkat
daerah dalam rangka penataan dan evaluasi kelembagaan yang sesuai dengan
kebutuhan dan kewenangan yang dimiliki;

d. mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis dan pembinaan dan penataan sistem, metode, prosedur kerja dan
pendayagunaan aparatur negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;

e. mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis penganalisaan beban kerja dan kebutuhan terhadap Organisasi
Perangkat Daerah;

f. mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis dan pembinaan dan penyusunan uraian tugas dan fungsi masing-
masing unit Organisasi Perangkat Daerah;

g. mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis, pengoordinasian dan pengumpulan data jabatan dan mengolahnya
menjadi informasi jabatan, menyajikan informasi jabatan bagi program
kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan, serta melakukan pembinaan
mengenai pemanfaatan informasi jabatan bagi pihak yang memerlukan;

h. membagi habis tugas Sub Bagian organisasi di bidang teknis dan administrasi
kepada bawahan, agar setiap aparatur yang berada di lingkungan bagian
organisasi dan tata laksana mempunyai dan memahami beban tugas dan
tanggung jawabnya;

i. memberikan petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada
bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

j. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan
kebijakan yang akan di ambil di bidang organisasi;

k. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari
bawahan;

l. membuat laporan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk dijadikan
bahan pertimbangan lebih lanjut;

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 50
Sub Bagian Kelembagaan

Pasal 53

(1) Sub Bagian Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi;



(2) Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Kelembagaan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kelembagaan sebagai berikut:

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainya di
Lingkungan Bagian Organisasi dalam rangka penyusunan program kerja Sub
Bagian kelembagaan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian kelembagaan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyusunan
desain struktur Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka penataan dan
evaluasi kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan,
kewenangan potensi karakteristik daerah;

d. meneliti dan menyiapkan bahan rancangan Peraturan Daerah di bidang
Kelembagaan tentang Penyempurnaan, Pengembangan, Pembentukan dan
penghapusan Organisasi Perangkat Daerah;

e. menyusun konsep penyelesaian masalah Kelembagaan yang meliputi
Pembentukan, penyempurnaan, serta pengembangan Kelembagaan;

f. menyiapkan bahan rekomendasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan
Kelembagaan Perangkat Daerah;

g. membuat telaahan, evaluasi,  pengkajian serta pelaporan terhadap kegiatan
dibidang Kelembagaan dalam rangka penataan Organisasi;

h. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penyusunan
Tugas Pokok dan Fungsi satuan Unit kerja untuk menciptakan organisasi
yang sehat berdaya guna dan behasil guna;

i. membantu melaksanakan koordinasi dengan Satuan Perangkat Daerah dalam
rangka penataan dan pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah;

j. mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
monitoring dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, kewenangan, potensi dan
karakteristik Daerah;

k. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan Sub Bagian kelembagaan agar dapat melaksanakan tugas secara
berdaya guna dan berhasil guna;

l. membagi habis tugas Sub Bagian kelembagaan kepada aparatur non
struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas
dan tanggung jawabnya;



m. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 51
Sub Bagian Ketatalaksanaan

Pasal 54

(1) Sub Bagian Ketatalaksanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi;

(2) Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatalaksanaan;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Ketatalaksanaan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan sebagai berikut:

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di
lingkungan Bagian Organisasi dalam rangka penyusunan program kerja Sub
Bagian ketatalaksanaan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian ketatalaksanaan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan
penataan sistem, metode dan prosedur kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten;

d. menghimpun dan mengolah data serta informasi tentang pengembangan
prosedur dan tata kerja;

e. menghimpun, mempelajari Peraturan Perundang-undangan, petunjuk  dan
pedoman kerja dan bahan bahan lainnya di bidang tata kerja, prosedur kerja,
sistem kerja, jam kerja, metode kerja, hari libur dan cuti bersama;

f. menghimpun dan mengolah data dalam rangka Penyusunan Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

g. mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
implementasi terhadap program Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) di
Daerah;

h. mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyusunan
Tata Naskah Dinas di kabupaten;



i. mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis ketentuan
pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;

j. mengumpulkan, menyusun dan menganalisa administrasi pengawasan
melekat serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi
pelayanan umum;

k. menyusun Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah;

l. melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Kabupaten Pesawaran;

m. melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi PelaksanaanPengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kabupaten Pesawaran;

n. melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi PelaksanaanBudaya Kerja Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;

o. melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi PelaksanaanPenilaian Pelayanan
Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;

p. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan Sub Bagian ketatalaksanaan agar dapat melaksanakan tugas
secara berdaya guna dan berhasil guna;

q. membagi habis tugas Sub Bagian ketatalaksanaan kepada aparatur non
struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas
dan tanggung jawabnya;

r. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

s. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 52
Sub Bagian Analisa Jabatan

Pasal 55

(1) Sub Bagian Analisa Jabatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi;

(2) Sub Bagian Pengembangan Analisa Jabatan mempunyai tugas Penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
Analisa Jabatan;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub
Bagian Analisa Jabatan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian;

c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Sub Bagian; dan

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bagian.



(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan sebagai berikut:

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub Bagian lainnya di
lingkungan Bagian Organisasi dalam rangka penyusunan program kerja Sub
Bagian analisis jabatan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
pekerjaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub
Bagian analisis jabatan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. mengumpulkan dan menganalisa data di bidang Analisa Formasi Jabatan di
lingkungan SETDA Kabupaten sebagai bahan perumusan kebijakan;

d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
di bidang analisa jabatan guna Penyusunan Analisa Formasi Jabatan dalam
rangka pendayagunaan Aparatur dilingkungan  Pemerintah Kabupaten;

e. melakukan monitoring dan evaluasi mengenai Analisa Jabatan;

f. mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penganalisaan
beban kerja dan kebutuhan terhadap organisasi perangkat daerah;

g. menyiapkan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan formasi yang
dibutuhkan di Lingkungan SETDA Kabupaten;

h. Mengumpulkan bahan pembinaan dan pendayagunaan aparatur serta
petunjuk teknis pelaksanaan  dan pemanfaatan hasil Analisis Formasi
Jabatan sebagai bahan kebijakan  penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan;

i. mengevaluasi dan meneliti metode kerja, beban kerja, pengaturan jam kerja
dan melakukan usaha-usaha yang bertujuan meningkatkan  kemampuan
Prestasi Kerja Pegawai;

j. mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan
penyusunan uraian tugas dan fungsi masing-masing unit
Organisasi/Perangkat Daerah;

k. mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis
pengoordinasian dan pengumpulan data jabatan untuk di olah menjadi
informasi jabatan dan menyajikan informasi jabatan untuk program
kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan;

l. mengumpulkan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
mengenai pemanfaatan informasi jabatan bagi pihak yang memerlukan;

m. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di
lingkungan Sub Bagian analisis jabatan agar dapat melaksanakan tugas
secara berdaya guna dan berhasil guna;

n. membagi habis tugas Sub Bagian analisis jabatan kepada aparatur non
struktural umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas
dan tanggung jawabnya;

o. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

p. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 56

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

BAB III
STAF AHLI

Pasal 57

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
(2) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil

yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerah.

(3) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan telaahan staf mengenai Hukum
dan Politik, Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia serta Ekonomi dan Keuangan.

(4) Staf Ahli Bupati terdiri dari :

a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
b. Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

(5) Tugas dan Fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

(6) Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Paragraf 1
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 57

(1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik membantu Bupati
memberikan telaahan fungsi dan kajian mengenai Pemerintahan, mencangkup
Pemerintahan umum, melakukan telaahan dan kajian mengenai :

a. Pemerintahan, meliputi :

1. Ketataprajaan.
2. Hubungan dengan instansi vertikal.
3. Ketentraman dan ketertiban.
4. Penentuan, Penataan dan Penetapan batas wilayah.
5. Pengawasan pulau kecil.
6. Perubahan rupa bumi dan toponini.
7. Pertanahan.
8. Administrasi Kependudukan.
9. Catatan Sipil.
10. Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan.
11. Tugas dekonstrasi yang diberikan oleh Pemerintah.



b. Hukum, meliputi :

1. Produk Hukum Daerah.

2. Penerapan Produk Hukum Daerah.

3. Sengketa Hukum Daerah.

4. Hak-hak Asasi Manusia.

5. Penerapan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat
Daerah.

6. Sinkronisasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

c. Politik, meliputi :

1. Perkembangan Politik di Daerah.

2. Implikasi Perkembangan dan situasi politik.

3. Perkembangan dan tugas Organisasi Politik, Ormas dan Lembaga Politik
lainnya.

4. Pelaksanaan Demokrasi Politik.

5. Dinamika dan Gejolak Politik.

6. Upaya membangun Demokrasi dalam kehidupan berpolitik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati
Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi :

a. Penyusunan telaahan dan kajian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam
bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

b. Fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan pengkajian dalam bidang
Pemerintahan, Hukum dan Politik.

c. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam kebijakan
Pemerintahan, Hukum dan Politik.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam penelaahan dan
pengkajian masalah Pemerintahan, Hukum dan Politik .

Paragraf 2
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Pasal 58

(1) Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan membantu Bupati memberikan telaahan
fungsi dan kajian mengenai Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Daerah,
mencakup :

a. Ekonomi, meliputi :

1. Pembangunan perekonomian umum.
2. Pembangunan perekonomian produksi.
3. Pembangunan perekonomian penunjang.
4. Pembangunan perekonomian strategis.

b. Keuangan, meliputi :

1. Pelaksanaan APBD dan ketentuan pelaksanaanya.
2. Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan pinjaman daerah.



3. Pembinaan hubungan Pemda dengan Lembaga Keuangan.
4. Pengembangan BUMD.

c. Pembangunan, meliputi :

1. Pembangunan Sosial Ekonomi.
2. Pembangunan Sosial Budaya.
3. Pembangunan Infrastruktur.
4. Pembangunan Sektor Strategis.
5. Pembangunan Pedesaan, Daerah terpencil dan terisolir.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli
Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan telaahan dan kajian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam
bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan .

b. Fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan pengkajian dalam bidang Ekonomi,
Keuangan dan Pembangunan.

c. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam kebijakan Ekonomi,
Keuangan dan Pembangunan.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam penelaahan dan
pengkajian masalah Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Paragraf 3
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM

Pasal 59

(1) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia membantu
Bupati memberikan telaahan fungsi dan kajian mengenai Kemasyarakatan dan
Sumber Daya Manusia, mencakup :

a. Kemasyarakatan, meliputi :

1. pembinaan lembaga kemasyarakatan dan pengembangan potensi.

2. pengembangan partisipasi masyarakat.

3. pembinaan dan pelestarian kelembagaan adat, seni budaya dan nilai-
nilainya.

4. pemantapan ketahanan masyarakat.

5. pemberdayaan masyarakat.

b. Sumber Daya Manusia, meliputi :

1. Pembinaan dan Pengembangan SDM masyarakat.

2. Pembinaan dan Pengembangan SDM aparatur.

3. Kerjasama dalam pengembangan SDM aparatur dan SDM masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli
Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

a. Penyusunan telaahan kajian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam
Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.



b. Fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan pengkajian dalam Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

c. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam kebijakan
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam Penelaahan dan
pengkajian masalah Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 60

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplikasi baik dalam Lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
betanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya
wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan
dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masing-masing, wajib mengadakan
rapat berkala.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 27
Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 1 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 84

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002



BUPATI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR : 64 Tahun 2016
TANGGAL : 13 Desember 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

STAF AHLI BUPATI PESAWARAN

STAF AHLI BIDANG
PEMERINTAHAN, HUKUM DAN

POLITIK

STAF AHLI BIDANG EKONOMI,
KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

STAF AHLI BIDANG
KEMASYARAKATAN DAN SUMBER

DAYA MANUSIA

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

SEKETARIS DAERAH
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