
BUPATI BALANGAN

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 8 TAHUN 2OO9

TENTANG

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS
UNSUR.UNSUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, organisasi dan Tata Keria Perangkat Daerah

Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan tugas
pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi Perangkat

Daerah;

b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai

dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Sekretariat
Daerah Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk

menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur
, organisasinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Balangan tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas

unsur-Unsur Organisasi sekretariat Daerah Kabupaten

Balangan;

: L Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan

undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

Atas undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Repubtik lndonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2003 Nomor 2a,Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor a265);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun aoo4 tentang Pembentukan
peratuian Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun



Republik lndonesia 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun }OQE tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor M37) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004. Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa38);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OA7 tentang

Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor a741\;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 57

Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan organisasi
Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Yang Meniadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

lQ.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Nomor 44);

TEiIUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TUGAS POKOK

DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATANGAN.

Menetapkan :



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

Z. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.

3. Bupatiadalah Bupati Balangan.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.

6. Satuan Ke[a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD

Kabupaten Balangan, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

BAB II

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI

Sekretariat Daerah

Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu B.uRati ja.lap\ -' 
menyusun kebijakan dan hengkoorlinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah.

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan . pemerintrah .daerah. .lingkup
pemErintahan umum,'kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, hubungan
inasyarakat dan pr<itokol,- perekononriah {al pgrybangunan, hukum {an
peruhOang-undang'an, orginisasi dan ketatalaksanaan, umum dan
perlengkapan;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah mulai dari proses

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta
pelayanan administratif;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas . perangkat daerah. .lingkup
pem[rintahan umum, kesejahteraan rapat dan kem.asyarakatian, hubungan
hraiyaraXat dan protokol, 

- 
perekonoqrian 4.n pe. mbangunan, hukum {an

peruhOang-undang'an, oiginisasi dan ketatalaksanaan, umum dan
perlengkapan;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi pemerintahan umum, .kesejahteraan
rafyit dan kemdsyarakatan, htlburigan masyarakat .dan protokol,
pel'Ltronomian . dan .'pembangunan, .hukum dan perundang-undangan,
organisasi dan ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan;

e. mengkoordinasikan pelayanan administrasi dan mengelola urusan
ketatausahaan;

f. mengkoordinasi pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.
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Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiridari :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;

2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;

3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Bagian Administrasi Pembangunan;

2. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

1. Bagian Umum;

2. Bagian Hukum;

3. Bagian Organsiasi;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Aeisten Pemerintahan dan Keeeiahteraan Rakyat

Pasal 4

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan penyelenggaraan
administrasi urusan pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat dan
kemasyarakatan, hubungan masyarakat dan protokol.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan, program kerja dan petunjuk teknis pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat dan
kemasyarakatan, hubungan masyarakat dan protokol ;

b. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
umum, kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, hubungan masyarakat dan
protokol;

c. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, hubungan
masyarakat dan Protokol;

d. membina, mengarahkan dan memberikan disposisi kepada para kepala bagian
lingkup bidang tugasnya sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-
uniangan yang berlaku guna meningkatkan kinerja dan kelancaran
pelaksanaan tugas;

e, melakukan waskat kepada kepala bagian lingkup bidang tugasnya dan
memberikan sanksi administratif sesuai batas wewenangnya (apabila ada yang
melanggar ketentuan disiplin) sesuai dengan ketentuan.peraturan perundang-
undanlan yang berlaku guna pembinaan karier kepala bagian yang
bersangkutan;

f. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Sekretaris Daerah
sesuaibidang tugas ; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai bidang

tugas.



Pasal 5

Asisten Pemerintahan dan Keseiahteraan Rakyat terdiri dari :

a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;

b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan; dan

c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol'

Paragraf {

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Pasal 6

(1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum adalah unsur pelayanan administratif
yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian urusan

frenierintahan umuri dan otonomi daerah, pemerintrahan desa dan kelurahan,

pertanahan, perkotaan dan kependudukan.

(Z) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. menyusun program, mengatur dan mengawasiterselenggaranya pedoman dan

petun;uf tefils pembinaan penyelenggaraan pemerintrahan umum dan

otonomi daerah, penataan 
'dan 

pengembangan daerah, adminstrasi

pencalonan, pengusulan dan pemberhentian Bupati serta permasalahan

ketataprajaan;

b. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pemerintahan

kecamatan, OJsa dan ke-lurahan, lembiga desa, pemilihan dan pengesahan

kepala desa terPilih;

c. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pembinaan

dan 
- 

petunluti teknis penyelengaraan administrasi pertanahan yang

menyangkui perwilayahan dan pemekaran kabupaten serta kecamatan,

administiasi 
'perkotaan dan kependudukan serta menginventarisir

permasalahan dan upaya pemecahan masalahnya;

d. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil

pelaksanaan tugas sebagai bahin evaluasi dan informasi untuk kebiiakan dan

petunjuk selanjutnYa; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

Pasal 7

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiridari :

a. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;

b. sub Bagian Bina Pemerintrahan Desa dan Kelurahan; dan

c. Sub Bagian Pertanahan, Perkotaan dan Kependudukan'

Pasal 8

(1) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah mempunyai tugqs
\ -' 

menyiap[an dan mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis

penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

6
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(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana, program keria dan anggaran berbasis kinerja Et9,":ltll
tugai pokok dan furigsi sub bagian pemeiintahan umum dan otonomi daerah
Uirpedoman kepada iencana stiategis sekretariat daerah ;

b. mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari peraturan perundng-undangan
sertf data dan inforinasi yang berhubungan dengan bidang pemerintahan
umum dan otonomidaerah iebagai dasar/pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. mengumputkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pe.nyelenggaraan
pemErinthhan umum dan'otonomi daerah, perubahan da1 penataan tata batas
ban nama daerah serta kerjasama dalam penyelesaian batas daerah dengan
kabupaten lain, dan permasalahan ketataprajaan;

d. membuat tim koordinasitata batas kabupaten dan melaksanakan pelacakan;

e. penataan dan pengembangan d.aerah serta pemekaran kabupaten dan
kecamatan, dan perubahan nama daerah;

f. menyiapkan dan menginventarisasi bahan-bahan yang diperlukan untuk

fem[,inlan perangkat- dqerah, administrasi pencalonan, .. pengusulan,
pengangkatari dan- pemberhentian kepala daerah dan koordinasi dengan
DPRD;

g. mengumpulkan bahan dalam upaya pemecahan permasalahan _ yange 
Uern[Oungin dengan penyelenggdrabn f,emerintrahan umum dan otonomi
daerah;

h. mengumpulkan, mengolah dan menyusun bahan pertanggung jawaban Bupati;

i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan perangkat kecamatan;

j. menyiapkan bahan dan me.ngkgo$inasikan penyelenggar?a! gpqt-raR3t' kedinaian, baik lingkup pemeriniah daerah maupun lingkup sekretariat daerah;

k. menyiapkan bahan penyusunan pedoman. dan petunjuk teknis dalam ra1gk3
petiXsdnian koordinasi dengari instansi lain dalam lingkup Pemerintah
i(abupaten Balangan dan instansi vertikal;

l. mengumpulkan dan menyiapkan bahan pemantauan kerjasama antara daerah
berdasarkan ketentuan yang berlaku;

m. menyusun dan mengumpulkan bahan-bahan kerjasama untuk
mengembangkan daerah;

n. menyusun dan mengumpulkan bahan untuk koordinasi kerjasama antar
daerah;

o. memberikan saranlpertimbangan dan melaporkan .hqs.{ .pelaksanaan tugas
ieUigai bahan evaluasi din informasi 

-untuk 
kebijakan dan petunjuk

selanjutnya; dan

p. metaksanakan tugas tain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas

mengum[ulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis . penyelenggaraan

pem6rintahan kecamatan, desa dan kelurahan, lembaga desa, peningkatan

kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan, pemilihan dan pengesahan

kepala desa terPilih.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana, program keria dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan

tugai pokok dan fungsi sub bagian bina pemerintahan desa dan kelurahan

berpedoman kepada rencana strategis sekretariat daerah;
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b. mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-

undangan serta data ian informasi yang berhubungan dengan bidang bina

f.r"ri-nt"n"n desa dan kelurahan sebagai dasar/pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

c. mengumpulkan bahan pembinaan dan petuniuk teknis penyelenggaraan

pem6rintahan kecamatian, desa dan kelurahan;

d. melaksanakan koodinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan kecamatan, desa dan kelurahan;

e. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan

adminstrasi pemerintahan desa dan kelurahan;

f. menginventarisir permasalahan dan menyiapkan bahan pemecahan masalah

men[enai penyelenggaraan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan;

g. menyiapkan bahan, dalam rangka penataal dan pengembangan kecamatan,

desa dan kelurahan sesuai dlngin tuntutan perkembangan keadaan dan

sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

h. menyiapkan bahan, memonitor, mengevaluasi dan memfasilitasi proses

pencalonan, pemilihan, pengangkatan/flehntikan dan pemberhentian kepala

desa, serta pengangkatan perangkat desa;

i. merencanakan operasionat, mengatur dan mengevaluasi p-engelolaan

keuangan dan asei desa dan kelurahln, dan Alokasi Dana Desa (ADD);

j. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi peranan Baperdes

dalam Pemerintahan desa;

k. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pembuatan profil

desa, data uis"'pemerintahan dLsa dan kelurahan, dan penyelenggaraan

perlombaan desa dan kelurahan;

l. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan

pelatihan U"Ji aiarat desa dan [elurahan dan Baperdes serta pembuatan

peraturan desa (Perdes);

m. memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas

sebagai bahan evaluasi Oin informasi untuk kebijakan dan petunjuk

selaniutnYa; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

Pasal 10

(1) sub Bagian Pertanahan, Perkotaan dan Kependudukan mempunyai tugas
\ '' 

,"ngr*iulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis .penyelengaraan
administrasi pertanahan yang menyangkut perwilayahan. d.an pemekaran

kabupaten seria kecamatan, aOirinistraii perkotaan dan kependudukan'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan

tugas poiox J"n funbsiiub uagian pertanlhan, perkotaan dan kependudukan

be-rpedom an kepada rencana sirateg is sekreta riat d aerah ;

b. mengumpulkan, menghimpun dan mempelaiari peraturan perundang-

undangal- v"i,g oe-rtruulngan dengan pertanahan, . perkotaan dan

fepenluOuXin sEUagai dasar/pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. menyiapkan, menginventarisasi dan mengumpulkan .bahan 
pembinaan dan- 

petunluk- i"fnit -penyetenggaraan 
.O?n . 

permasalahan pertanahan yang

menyangkui perwiflyal',an, idnataan kota dan pembinaan kepend udukan ;
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d. menyiapkan bahan koordinasi dengan.unit keria terkait dalam rangka kegiatan

pertanahan, perkotraan dan kependudukan;

e. melaksanakan kewenangan pertanahan;

f.membuattimpengadaantanahuntukkepentinganumum;

g. menginventarisir permasalahan pertanahan, perkotaan dan kependudukan

serta *"nyi"pirn bahan guna pemgca.hln masalahnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

h. memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas

sebagai O"n"n evaluasi din informasi untuk kebijakan dan petunjuk

selaniutnYa; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

Paragmf 2

Bagian Administrasi Keseiahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Pasal 11

(1) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai

tugas menyiapkan bahan, menyusun .program, mengatur, mengawasi dan

mengkoordinasikan penyusunan fietunjuti tefnis pemberian bantuan di bidang

pendidikan, p"*rOa' dan olahragl, ke'sehatan, pemberdayaan masyarakat dan

perempuan, sosial, politik dan keagamaan'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. menyusun program, mengatur dan mengawasi .serta. 
penyiapan .b.ahan

petunjuk teknis pembinaai dan pemberiin bantuan bidang pendidikan'

pemuda dan olahraga;

b. menyusun program, mengatur dan mengawasi .serta . 
penyiapan bahan

petunjuk teiinii pembinaa-n dan pemberian bantuan bidang kesehatan,

pemberdayaan masyarakat dan perempuan;

c. menyusun program, mengatur dan mengawasi penyiapan bahan petuniuk

teknis p"niOini"n dan 
-pemberian bantuan bidang sosial, politik dan

keagamaan;

d. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil

penfsanaan tugas sebagai bahin evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan

petunjuk selanjutnYa; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

Pasal 12

Bagian Administrasi Keseiahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan terdiri dari :

a. Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

b. Sub Bagian Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan; dan

c. Sub Bagian Sosial, Politik dan Keagamaan'
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Pasal 13

(1) sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan olahraga mempunyai tugas menyiapkan

bahan petuniul-'Gili; pemninaan-dan pemb6rian bantuan bidang pendidikan,

Pemuda dan olahraga'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana, program keria dan anggaran berbasis kineda berdasarkan

tugas poroi J"n 
'iunisi 

sub bagian fendidikan, pemuda dan olahraga

UJrpeOiman kepada reicana strategis sekretariat daerah;

b. mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari peraturan perundng-undangan

yang berhubungan oengan penoioirin, 
'pemuda dan olahraga sebagai

iasirlpeOoman dalam pelaksanaan tugas;

c. menyiapkan bahan pembinaan dan petuniuk teknis.di bidang pendidikan'

pemuda dan olahrag" t"tr"i dengan'ketentuan peraturan untuk kelancaran

Pelaksanaan tugas;

d.menyiapkanbahandalammemberikanpelayananadministrasiterhadap
pemUerian bantuan di UiO"ng fenaiOikari, pemuda dan olahraga sesuai

dengan ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e. menginventarisir permasalahan dan menyiapkan bahan guna pemecahan

masalahny" ."trii dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

f. menyiapkan bahan penetapan ..B..upati berkenaan dengan pelaksanaan

pemLeiLn Oantuan di Uidang'pendidikan, pemuda dan olahraga;

g.melaksanakanpemantauandanevaluasirealisasipelaksanaanpemberian
oantuan oantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;

h. memberikan saranlpertimbangan dan melaporkan .h"til pelaksanaan tugas

sebagai bahan evatuasi-oin informasi untuk kebiiakan dan petunjuk

selaniutnYa; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

Pasal 14

(1) Sub Bagian Kesehatan, Pemberdayaan MasYarakat dan Perempuan mempunyai

tugas ,"nyi"pr* bahan peruina"n dan petuniuk teknis peningkatan- kesehatan,

pemnerOafan masyarakat dan perempuan serta pemberian bantuan di

bidangnya.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. menyusun ren@na, program keria dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan

tugas poioX O"n funlsi iuU Uagiin Xesehitin, pemberdayaan masyarakat dan

p"r"rpri n berpedoiran kepad-a renca na strateg is sekretariat d ae rah ;

b. mengumpulkan, menghimpun dan lnelP.elaiari 
peraturan perundng-undangan

serta Jit" dan lnfo-rmaii yang OerhuOungan dengan bidang kesehatan'

pemUerOay""n ,6yarakat dan perempuan lerta kesetaraan gender sebagai

dasar/pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang kesehatan,

pemberdayaanmasyarakatdanperempuansertakesetaraangendersesuai
dengan ietentuan peraturan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

d. menyiapkan bahan dalam memberikan pelayanan administrasi terhadap

pemueiian bantuan Oi Uiaang kesehatan,' pemberdayaan masyarakat dan
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perempuan serta kesetaraan gender sesuai dengan ketentuan untuk

kelancaran Pelaksanaan tugas;

e. menginventarisir permasalahan dan menyiapkan bahan guna pemecahan

masalahny" i"ng' berhubungan dengan bidang kesehatan, pemberdayaan

masyarakit Oin flerempuan Jerta kesetaraan gender sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan yang berlaku;

f. menyiapkan bahan penetapan Bupati berkenaan dengan pelaksanaan

pemberian bantuan di bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan

perempuan serta kesetaraan gender;

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi realisasi pelaksanaan pemberian

bantuan Oi UiOing kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan

serta kesetaraan gender;

h. memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas

sebagai bahan evaluasi dln informasi untuk kebiiakan dan petuniuk

selanjutnya; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

Pasal 15

(1) Sub Bagian Sosial, Politik dan Keagamaan mempunyai tugas menyiapkan bahan

pembinaan 
-;;' petunjuk te-knis peningkatan. kesejahteraan sosial

kemasyaraf"t*, potiiitr dan keagamaan serta femberian bantuan yang bersifat

sosial kemasyarakatan, politik dan keagamaa-n, pengembangan sarana prasaran

peribadatan dan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana, program kerja dan.anggaran berbasis kinerja berdasarkan

tugai poiof arn funbsiEub bagian sosial,-politik dan keagamaan berpedoman

ke-pada rencana strateg is sekreta riat daerah ;

b. mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari peraturan perundng-undangan

serta Oata dan infonriasi i"ng berhubungan dengan bidang sosial, politik dan

keagamaan sebagai dasar/pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. menghimpun dan mengolah data kesejahteraan rakyat dan bantuan sosial

kemasyaiakatan, politil dan keagamaan, organisasi kepemudaan dan

keolahragaan serta peranan wanita;

d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis peningkatan keseiahteraan

rakyat r"rt" pembirian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dan

Politik;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan unit keria terkait

dalam r*gf" peningkatan kesejahteraan. rakyat serta pemberian bantuan

yang bersiflt sosial kemasyarakatan dan politik;

f. menyiapkan bahan telaahan berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan

rakyat ""rt" 
jemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dan

Politik;

g. menyiapkan bahan penetapan Bupati berkenaan dengan pelaksanaane 
pem6erian bantuan daiam rangka peningkatan keseiahteraan serta pemberian

bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dan politik;

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi realisasi pelaksanaan dalam rangka

peningkatan kesejahteraan rakyat serta pemberian bantuan yang yang bersifat

sosial kemasyarakatan dan politik;
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v

i. menghimpun dan mengolah data sarana prasarana peribadatan dan sarana

prasarana Pendidikan keaagamaan;

j. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan sarana

prasarana peribadatan dan sarana prasarana pendidikan keagamaan dan

iemberian bantuan bidang keagamaan serta kerukunan hidup beragama;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan keriasama dengan unit keria terka'lt

dalam t"ngf" pengembangan Sarana prasarana peribadatan dan sarana

prasarana [enaiOifai keagjmaan dan pemberian bantuan bidang keagamaan

serta kerukunan hiduP beragama;

l. menyiapkan bahan tetaahan berkenaan dengan pengembangan sarana

prasarana- peiiUaOatan dan sarana prasarana pendidika.n keagamaan dan

femberian Santuan bidang keagamaan serta kerukunan hidup beragama;

m. menyiapkan bahan penetapan Bupati berkenaan dengan pelaksanaan

pemLeiian bantuan pengembangan garal? prasarana peribadatan dan sarana

prasarana p"nJiOiXin lieagamain dan bidang keagamaan serta kerukunan

hiduP beragama;

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi realisasi pelaksanaan pemberian

bantuan pengembangan sarana prasarana peribadatan dan sarana prasarana

pendidikan keagamaan dan UiAang keagamaan sertra kerukunan hidup

beragama;

o. memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas

sebagai uahan evatuasi 
-ain 

informasi untuk kebijakan dan petuniuk

selanjutnYa; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

Paragraf 3

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Pasal 16

(1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyaitugas menyiapkan bahan

pembinaan dh petuniuk teknis penyusunan naskah, pengumpulan dln
penyaringan informasi, pemberitaan, penyiaran dan dokumentasi serta

keprotokolan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. menyusun program, mengatur dan mengawasi penyiapan bahan petuniuk

teknis p"rUini"n dan fehksanaan penyusunan nlsfa.h pidato Bupati,

p"ngrrprlan dan penyaringan informasi. kegiatan pemerintah daerah;

b. menyusun program, mengatur dan me.ngawasi penyiapan bahan petunjuk

teknis p"mLinian dan p""t"k."n"an peliputan, pemberitaan, penyiaran dan

dokumentasi kegiatan pemerintah daerah;

c. menyusun program, mengatur dan mengawasi penyiapan bahan petuniuk

teknis pemUin"in dan penleenggaraan keprotokolan dan penyambutan tamu

dinas .""u"iJ"ng"n;a'owdl reglaltan Bupati dan ketentuan yang berlaku guna

kelancaran Pelaksanaan tugas;

d. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil

petaksanaan tugas sebagai Uafrin evaluasi dan informasi untuk kebiiakan dan

petunjuk selanjutnYa; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.
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Pasal 17

BagianHubunganMasyarakatdanProtokolterdiridari:

a. Sub Bagian Naskah, Pengumpuldan Penyaringan lnformasi;

b. Sub Bagian Pemberitaan, Penyiaran dan Dokumentasi; dan

c. Sub Bagian Protokol.

Pasal 18

(1) sub Bagian Naskah, Pengumpul da1 Penyaringan lnformasi mempunyai tugas

menyiapkan dan menyusun 
'nasXan pidato, irengumpulkan' menyaring dan

menganalisa intormasi untuk bahan kebiiakan pemerintah daerah'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. menyusun ren@na, program keria dan anggaran berbasis kineria berdasarkan

tugas poioi arn iingil trU O"gian na6[ah, pengumpul dan penyaringan

i nformasi U"tp"Jora n-Xep"O a reniana strateg is sekreta riat d aerah ;

b. mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari peraturan sertra data dan

informasir;;g neilrIUun-gan O-ng-rn OiAaig pembuatan. naskah pidato'

pengumpulan dan p"ny"Engan inltormasi s-nagai dasar/pedoman dalam

Pelaksanaan tugas;

c. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyusunan

naskah pidato, pengumpulan dan penyaringan informasi sesuai dengan

ketentuan guna kelancaran tugas;

d. menyiapkan bahan naskah pidgto Bqgatl sesuai dengan ketentuan dengan

cara melakukan kordinasi oin ronsuliasi dengan instansi/pihak terkait agar

naskah 
-;id;i; 

yang disiapkan sesuai dengan substansi kegiatan yang

dilaksankan;

e. menyiapkan bahan perekaman dan penyajian serta penyaringan data informasi

sesuai dengan ketentuan guna kelancaran tugas;

f.menyiapkanbahandanmenyusunklipingb"lg.la.lformasidarimedia
cetak t*i*g iJgirtan oan rrasii-rrasit pemoingunan pemerintah daerah untuk

selaniutnya AiUfufan pengkajian dan analisis;

g. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pembuatan naskah pidato'

p"ngrrput"n dan penyaringan informasi sesuai dengan ketentuan guna

bahan ,rp"n balik pelalisanaln kelancaran tugas selaniutnya;

h. menginventarisir permasalahan dan menyiapkan bahan. guna Pererryn
masatatrny" V"ng UernuUungin dengan 6iOing pembuatan naskah pidato'

pengr*prlan da-n penyarinlan informasi sesuai dengan ketentuan guna

kelancaran tugas;

i. memberikan saran/pertimbangan dan metaporkgn hasil pelaksanaan tugas

sebagai bahan evaluasi Oin informasi untuk kebiiakan dan petuniuk

selanjutnYa; dan

j. melaksanat<an tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.
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Pasal 19

(1) sub Bagian Pemberitaan, Penyiaran dan. Dokumentasi mempunyai tugas

melaksanakan petiputan Oan pem6eritaan kegiatan pemerintah daerah dan Bupati

guna memperielas kebiiakan pemerintah daeiah baik melalui media cetak maupun

elektronika J6rt" pen"tbitan dan pelayanan informasi dan komunikasi untuk

keperluan penetitiah dan dokumentasi serta petayanan bahan jumpa pers'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana, program kerja dan angg.aran berbasis kineria !e.roasa$g1
tugas polbft"n tiirigsi-ariu uqsiqn pemp6-ritaan, penyiaran dan dokumentasi

#rf,id;"'n f"p"O" iencan a stiategis sekretariat daera h ;

b. mengumpulkan, meng.himpun dan mem-pelajari pe.raturan serta data dan

informas'l'Uft' 6;;hffi;5il oJnsqn bibang pehberitaan, penviaran dan

E;ao[dn6nt 1A" sebagal dasar/p6doman da-lam pelaksanaan tugas;

c. menyiapkan bahan penyusunan. .pedoman dan petuniuk teknis bidang

pemberitaan, .penytaran Oli' ienOotiumentaiian kegiatan pemerintah daerah

iin eupati Ohft m6talui media'cetak maupun elektronika;

d. menghimpun dan .mengolah . .d?tl PPT!3r$1111,. 
penviaran dan- 

pend-okuirentasian kegiatan pemerintah daerah dan tsupall;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan peliputan kegiatan pemerintah daerah

dan BuPati;

f. menyiapkan bahan dan menyusun pe.lnberitaan dan penyiaran hasil peliputan

t<egiitah pemerintah daerah dan Bupati;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan keriasa.ma. dengan unit keria terkaiu

wartawan media dalam ;;rg[ tegiatan' peliputan. q".n penyiaran .berita
kegiatan'plin"iint"ri oierin-Jin eijpati 'baik mehlui media cetak dan

elektronika;

h. menyiapkan bahan.hak iawab dan koreksi atas pemberitaan pada media cetak

atau elektronik berkaitan 
.ffig* 

iJgiitin pemerintahan, pembangunan dan

sosial kemasYarakatan;

i. menghimpun dan mengolah informasi yang. berkenaan dengan

penyelenggaraan,_ pernerinian?n,. q"rbangunan lan pembinaan sosial

keniasyaialatan linlkup pemerintah daerah ;

j. a"Igl?l"ntarisir informasi vans berkenaan dengan 
B?:il:Epflffilpeme6nti'hJn,- pemUangunan dan-pembinaan sosial kemasl

Pemerintah daerah;

k. menyiapkan bahan dan pendokumentasian berita dan informasi dari media

cetak teniing r"gi"tan dih' [liir-nisil pembangunan pemerintah daerah;

l. menyiapkan bahan penyusunan. pedoman dan petuniuk teknis. pengumpulan

dan penyaringan intonnadi peiiiebhgi"* pembrintahan, pembangunan dan

kemisydrakatan lingkup pemefl ntah daeran ;

m. menyiapkan bahan dan melakukan hubungan ke.rjasama dengan .instansi
te rkait #ffi ;ffi k" iin g m p, l" n i ntorm asi penye6,!g-g-a raa n pemeri nta han'

pemoangunan dan kemasyarakatan lingkup pemerintan aeran ;

n. menyiapkan bahan pedoman d.an petuniuk teknis pembinaan penerbitan,

p"ravrrl'",i'iniffisi fi;-i'firni[i=i metitui media cetiak, elektronika dan

perftlman;

o. menghimpun dan mengolah data penerbit media cetak, elektronika dan film;

p. menyiapkan bahan pembinaan penerbitan media cetak, elektronika dan

Perfilman;
q. memberikan pelayanan informasi kegiatan pemerintah .daerah di bidang

p"r"*i"[;r,"ditb"qsu'niin a;n pe,fibinaan' kemasyarakatan untuk bahan

p"ny",, n' d[6ifi 4"tu i 
-meO ia cetak, elektron ika da n perfilman ;
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r. menyiapkan bahan penerbitan bulletin dan informasi kegiatan pemerintah

daerah dan eupati Oi UiOang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kemasYarakatan;

s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan

penerbitan, siaran media elektronika dan film;

t. menginventarisir permasalahan dan menyiapkan bgha.1 guna pemecahan

masalahny" i"ng' berhubungan dengan bidang pemberitaan, penyiaran dan

pendokumeniasiJn sesuai dengan ketentuan guna kelancaran tugas;

u. memberikan saran/pertimbangan dan metaporkan hasil pelaksanaan tugas

sebagai bahan evaluasi ain informasi untuk kebijakan dan petunjuk

selaniutnYa; dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

Pasal 20

(1) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keprotokolan,

pengatuian acara dan penerimain tamu resmi pemerintah daerah'

(2') Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana, program keria dan anggaran berbasis kineda berdasarkan

tugas pokok Oan itingai sub bigian protokol berpedoman kepada rencana

strategis sekretariat daerah ;

b. mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari peraturan .serta data dan

informasi Frg'Oenudrngin dengan bidang protokol sebagai dasar/pedoman

dalam Pelaksanaan tugas;

c. menyiapkan bahan penyusunan .. pedoman dan petuniuk teknis

penietdngg"r""n kegiatan aiara resmi kinegaraan, keprotokolan, penerimaan

ban'petaiJnan taml-tamu negara dan tamu daerah serta tamu lainnya ;

d. menyiapkan bahan dan menyusun jadwal kegiatan dan pedalanan pimpinan

dan tamu resmi Pemerintah daerah;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatgl keprotokolan penerimaan

tamu-tamu negara dan tamu daerah serta tiamu lainnya;

f. menyiapkan bahan dan mengatur tatacara penyelenggaraan upacara resmi;

g. menyiapkan bahan dan melakukan keriasama dengan unit kerja terkait dalam

rang-ka penyelenggaraan acara resmi kenegaraan, penerimaan dan pelayanan

tamu-tamu iregara Oan tamu daerah serta tamu lainnya;

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan acara resmi

kenegaraan, penerimaan dan pelayanan tamu-tamu negara dan tamu daerah

serta tamu lainnya;

i. menginventarisir permasalahan dan menyiapkan bahan .guna pemecahan

masalahnyj Vanfi berhubungan dengan bidang keprotokolan, pengaturan

acara Oa'n penirimaan tariu resmi pemerintah daerah sesuai dengan

ketentuan guna kelancaran tugas;

j. memberikan saran/pertimbangan.d_an me.laporkan .ha.sil 
pelaksanaan tugas

'- sebagai bahan evaluasi din informasi untuk kebijakan dan petuniuk

selanjutnYa; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.
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Bagian Kedua

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 21

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu

Sekretaris Daerah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di

bidang administrasi peirUangunan, administrasi perekonomian dan administrasi

sumber daya alam'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan, program kerja dan petuniuk teknis pembinaan

urusan bidang pembangunan, p-erekonomian dan sumber daya alam;

b. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan urusan bidang pembangunan'

perekonomian dan sumber daYa alam;

c. mengendalikan dan mengevatuasi kegiatan pembinaan urusan bidang

pem6angunan, perekonomian dan sumber daya alam;

d. membina, mengarahkan dan memberikan disposisi kepada para kepala bagian

lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 
- 

V"-ng 
-Oerdfu guna meningkatkan kinerja dan kelancaran

pelaksanaan tugas;

e. melakukan waskat kepada kepala bagian lingkup bidang tugasnya dan

memberikan sanksi administratif sesuai bitas wewenangnya (apabila ada Yang
melanggai ketentuan disiplin) sesuai den_gan ketentuan peraturan perundang-

undangan vrng berlaku guna pembinaan karier kepala bagian yang

bersangkutan;

f. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Sekretaris Daerah

sesuaibidang tugas;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
- 

untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai bidang

tugas.

Pasal22

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :

a. Bagian Administrasi Pembangunan; dan

b. Bagian Administrasi Perekonomian dan sumber Daya Alam.

Paragraf I
Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 23

(1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan,

menyusun program, mengatur, mengawasi dan menyelenggarakan perumusan

kebijlkan, ieO6man dan-petunjuk teknis, mengkoordinasikan.penyelenggaraan

administrasi pembangunan daeiah, pembinaan dan pengendalian pembangunan

daerah, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pembangunan, perencanaan

pembangunan dan 
'penelitian pengembangan, statlstlk, perhubungan dan

pekerjaan umum, budaya dan pariwisata'
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(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. menyusun program, mengatur dan mengawasi sgrta penyiapan. bahan

petuniuf teiniJ pembinaan perumusan feU6afan dan mengkoordinasikan

penyelenggaraan administrasi pembangunan 
. 
daerah, pembinaan dan

penienOilian pembangunan daerah, evaluasi, pelaporan pelaksanaan

pembangunan, perencaiaan pembangunan, penelitian pengembangan dan

statistik;

b. menyusun program, mengatur dan mengawasi s?tt, penyiapan. bahan

petunluf teiniJ pembinaai perumusan feUilafan dan mengkoordinasikan

penyelenggaraan perhubungan dan pekedaan umum;

G. menyusun program, mengatur dan mengawasi sgrta penyiapan. bahan

p"iririr[ teinii pembinaan perumusan reopran dan mengkoordinasikan

penyelenggaraan budaya dan pariwisata;

d. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil

pelaksanaan tugas seLagai bahln evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan

Petunjuk selanjutnYa; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

Pasal 24

Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :

a. Sub Bagian perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan;

b.SubBagianPerhubungandanPekeriaanUmum;dan

c. Sub Bagian Budaya dan Pariwisata'

Pasal 25

(1) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan

mempuniai tugas menyetenggarakan penyusunan pedomqn dalam arti

,"nj*irir"n -b"h"n, mengdin pedoman 
-dan 

petunjuk teknis di.. bidang

., p"rn[in"in progr"* dan administrasi pembangunan, pengkoordinasian di bidang

aOmlniriiasi 
-pembangunan, perencanain pembangunan, penelitian

Pengembangan dan statistik'

{2) Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

Pengembanlan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menyusun rencana, program keria dan anggaran berbasis kineria berdasarkan

fi;i;Aor J"n funbsi Eub oagian. perencanaan pembangunan dan penelitian

pJ@in Oan gan Uerp6A oman kepadi rencana strateg is sekretariat d aerah ;

b. mengumpulkan, menghimpun dan mempelaiari .peraturan serta data dan

info#rasi yang berhubungan dengan bidang pembinaan program perencanaan

p"rU"nginai daerah da-n penelitian pengembangan sebagai dasar/pedoman

dalam Pelaksanaan tugas;

c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di

bid;g pmbinaan program pembangunan daerah dan penelitian

Pengembangan;

d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

bil;t pembinaan program pembangunan _ daerah dan penelitian

pengdmOangan serta menliapfan bahan petunjuk pemecahan masalah;

t7



e.menyusunrencana,programkerjadananggaranberbasiskineriaberdasarkan
tugas pofof Jan tunbsiiub bagian.perencanaan pemblnqunan dan penelitian

pengembangan berpedoman tSpadi rencana strategis Sekretariat Daerah;

l. melakukan koordinasidengan unit keria tekait sesuai dengan bidang tugasnya

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

g. melakukan koordinasi kegiatan bidang pembangunan daerah yang dibiayai

oleh APBD, Sektor Depa-rtemen Dalam Negeri dan bantuan Pembangunan

Daerah lainnYa;

h.menyiapkanbahandalamrangkapembinaankoordinasibidangpembangunan
daerah, p"r"nonran pembanirnan, penelitian pengembangan dan statistik'

i. menyiapkan bahan rekomendasi di bidang penyusunan pelaksanaan program

administrasi Pembangunan daerah;

j. melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan program

Pembangunan daerah;

k. menyiapkan rekomendasi tentang pengadaan barang dan iasa pemerintah

daerah;

l. memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas

sebagai bahan evatuasi oin informasi untuk kebiiakan dan petuniuk

selanjutnYa; dan

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

tugasnYa.

Pasal 26

(1) Sub Bagian Perhubungan dan Pekeriaan umum mempunyai tugas

menyelenggarakan penyu-sunan pedqryn 
-da.lam 

arti mengumpulkan bahan'

mengolah pedoman'Aah petuniui< teknis di bidang pembinaan program dan

administrasi sJrta pengkooidinasian di bidang perhubungan dan pekeriaan umum'

pembinaan ia 
--fonJt*fri, 

memberikan konsultasi dan koreksi kontrak, serta

menganalisakegiatan-kegiatanyangdiswakelolakan.

(2) Uraian Tugas Sub Bagian Perhubungan dan Pekerjaan Umum sebagaimana

dimaksud Pada aYat (1) adalah :

a. menyusun rencana, program keria dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan

tugas pofoi Oan fgngii sub 
-bagian 

perhubungan 9"n pekeriaan umum

birpedbman kepada rencana strategis sekretariat daerah;

b.mengumpulkan,menghimpundanmempelaiariperaturansertadatadan
informasi-Fg UerhuUunian dengan bidan! perhubungan dan pekeriaan

umum seUigai Oasar/pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. menyiapkan bahan penyusunan kebiiakan, pedoma.n, dan petuniuk teknis di

bidang pembinaan program perhubungan dan pekeriaan umum;

d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

bidang pembinaar' ptogi"* perhubungan dan pekeriaan umum serta

menyiapian bahan petuniuk pemecahan masalah;

e'menyusunrencana,programkerjadananggaranberbasiskineriaberdasarkan
tugas poror dan iungli sub bagian perhubungan dan pekeriaan umum

Oirpedbman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah;

f. melakukan koordinasidengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
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g. melakukan koordinasi kegiatan bidang perhubungan dan pekeriaan umum

yang dibiayai oleh AP.BD, Sektor Oepirtemen Dahm Negeri dan bantuan

i'emoangunan Daerah lainnya;

h. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi bidang perhubungan

dan Pekerjaan umum;

i. melakukan pembinaan jasa konstruksi;

j. memberikan konsultasidan koreksi kontrak;

k. menganalisa kegiatan-kegiatan yang diswakelolakan:

l. menyiapkan bahan rekomendasi di bidang penyusunan pelaksanaan program

perhubungan dan Pekerjaan umum;

m. melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan program

perhubungan dan Pekeriaan umum;

n. memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas

sebagai bahan evatuasi 
-Jin 

informasi untuk kebijakan dan petunjuk

selanjutnYa; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnYa-

Pasal2T

(1) sub Bagian Budaya d?n Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan

penyusunan pedoman dalam ,tti ,n"ngrmpulkan bahan, mengolah pedoman dan

petunjuk teknis di bidang pembinaan program dan administrasi budaya dan

pariwisata serta pengkoord inasian nya'

(2) Uraian Tugas sub Bagian Budaya dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah :

a.menyusunrencana,programkerjadana.nggaranberbasiskinerjaberdasarkan
tugas pofof Oan 

'fungii 
sub 6agian buJaya dan pariwisata berpedoman

fe'paOai rencana strateg is sekretariat daerah ;

b. mengumpulkan, menghimpun dan qqmpelajari peraturan serta data dan

informasifug'berhuSungln o"ngan bidang 
-budaya 

dan pariwisata sebagai

dasarlpedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di

bidairg pembinaan program budaya dan pariwisata;

d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

bidang pembinaan program budaya dan pariwisata serta menyiapkan bahan

Petunjuk Pemecahan masalah;

e, menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan

tugas poroi oan firngii sub 6agian budaya dan pariwisata berpedoman

fe-paOa rencana strateg is Sekretariat Daerah ;

f. melakukan koordinasidengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

g. melakukan koordinasi kegiatan bidang budaya dan pariwisata yang dibiayai

oleh ApBD, Sektor Depirtemen Dalam Negeri dan bantuan Pembangunan

Daerah lainnYa;

h. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi bidang budaya dan

pariwisata;
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i. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk .pembinaan 
dan

pengembangan di bidang kebudayaan yang meliputi kesenian' peninggalan

iejaiatl dan kepurbakalaan serta aliran kepercayaan;

i. menyiapkan bahan rekomendasi di bidang penyusunan pelaksanaan program

budaYa dan Pariwisata;

k. melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan program

budaYa dan Pariwisata;

l. memberikan saran/pertimbangan dan me_laporkan hasil pelaksanaan tugas

sebagai banan evatuasi Oin informasi untuk kebijakan dan petuniuk

selaniutnYa; dan

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

tugasnYa'

Paragraf 2

BagianAdministrasiPerekonomiandanSumberDayaAlam

Pasal 28

(1) Bagian Administrasi Perekonomian dan sumber Daya Alam mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan ["U6"f"n, pedoman dan petuniuk teknis serta

mengkoordinaiifan pembinaan din memonitor perkelbangan di bidang

kelembagaan dan teknologi pada sektor ekonomi daerah, investasi, peningkatan

dan pengembangan sarana-E"Orfii daerah, bidang koperasi dan UKM'

penanama" ,oOi, perindustrian, perdagangan, badan usaha daerah, pertanian'

peternakan, perkebunan, fefrulanai, perlam6angan dan energi, lingkungan hidup'

i<elautan dan perikanan serta pengembangan agribisnis.

(2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. menyusun program, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan

penyusunan pedomrn, p"*Sinaan dan fietunjuk.teknis. di bidang kegiatan

administraii io"fonomiln, investasi, saiana produksi daerah, usaha-usaha

milik daerah dan pengembangan agribisnis sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku guna kelancaran tugas;

b. memberikan pelayanan teknis administratif dan memfasilitasi perang.kat daerah

yang terkait'oi bidang tulasnya sesui dengan ketentuan guna kelancaran

tugas;

c. menginventarisir permasalahan dan menyiapkan P"l,ll guna pemecahan

masalahiv" v"ng befiubungan dengan uidang administrasi perekonomian,

investasi' ,"i",i" produks'i daerair, usaha-usaha milik daerah dan

f"ng"r6rngan agrinisnis sesuai dengan ketentuan guna kelancaran tugas;

d.memberikansaran,pertimbangandantelaahansertamelaporkanhasil
pelaksanaan tugas seuagai bahin evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan

Petuniuk selaniutnYa; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

Pasal 29

Bagian Administrasi Perekonomian dan sumber Daya Alam, terdiridari:

a. Sub Bagian Sarana Perekonomian dan lnvestasi;

b. Sub Bagian Sarana Produksi Daerah; dan

c. Sub Bagian Pengembangan Agribisnis'



Pasal 30

(1) sub Bagian sarana Perekonomian dan lnvestasi mempunyai tugas

menyelenggarakan p"nyusunan pedoman dalam arti mengumpulkan bahan'

mengolah pedoman din petuniuk teknis lerta melakukan monitoring dan

evaluasi/pembinaan dan pengem'bang"n produksi, kelembagaan dan teknologi

p"o" sektor bangunan, perdagangan, pariwisata, hotel dan restoran'

perhubung"n, 
"niirftn 

oin iromun-ikaii, keuingan bank dan non banukoperasi,

persewaan dan s6ktor jasa serta pelaksanaan investasi.

(2') Uraian Tugas sub Bagian. sarana Perekonomian dan lnvestasi sebagaimana

dimaksud Pada aYat (1) adalah :

a. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan

tugas poror dan 
'fungli 

sub Lagian sarana perekonomian dan investasi

birpeObman kepada rencana strategis sekretariat daerah;

b. mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari .peraturan serta data dan

informasi- V"ng' Uernuiunian dengan bidang bidang pertanian, kehutanan'

industri, 
'petambang"n - dan energi, perdagangan,. perkoperasian,

kepariwisatlan, invejtasi, perhubungan, pengusa.ha kecil 
. 
dan menengah'

BUMD, perOantan daeralT dan lembaga peiekonomian daerah lainnya sebagai

dasar/pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang

p"ng"rb"ngd usaha daerah Oan menyiapkan bahan petuniuk pemecahan

masalah;

d. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kineria berdasakan

tugas pokok dan fungsi sub 6agian_sirana perekonomian dan investasi

UirpeObman kepada rencana strategis Sekretariat Daerah;

e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman serta petuniuk tgkli.s

pembinaan bidang p"ngerurng?n usaha pertanian, .kehutanan, industri'

fertamUangan Oa-n'endrgi, perdag.anq3n, perkopera:iat kepariwisataan'

investasi, ierhubung"n, pEngrsaha-keCil dan menengah, BUMD, perbankan

daerahdanlembagaperekonomiandaerahlainnya;

f. membina kedasama dengan instansi terkait dalam memantau dan mengkaii

pengaOaan Oln penyalura-n barang kebutuhan pokok, penting dan strategis;

g. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan lembaga

ekonomi Yang Peduli lingkungan;

h. merumuskan kebiiakan untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat;

i. menyusun program, mengatur dan me.ngawasi penyiapan bahan petunjuk

teknis pembinaan dan petaisanaan pengkijian potensidan promosi investasi;

j. menyusun program, mengatur dan m.engawasi penyiapan bahan petunjuk
' 

teknis pembinaln dan pehksanaan periiinan investasi;

k. menyusun program, mengatur dan mengawasi penyiapan bahan petunjuk

teknis pembinaan dan pelai<sanaan evaluaiidan pelaporan investasi;

l. memfasilitasi dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan

bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

m. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebiiakan pengembangan usaha

daerah;

n. memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan .hqs.l .pelaksanaan 
tugas

sebagai bahan evaluasi ain informasi untuk kebijakan dan petuniuk

selaniutnYa; dan
o. meUrsanaian tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnYa.
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Pasal 31

(1) sub Bagian sarana Produksi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan

penyusun"n p"Jo*an dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan

bettiniuk ternis serta melakukan monitoring dan evaluasi di bidang peningkatan

dan penge*Urng"n produksi, kelembagaan dan teknologi pada sektor pertanian'

pertamblngan, penggalian, industri, listrik, gas dan air bersih.

(2) Uraian Tugas Sub Bagian Sarana Produksi Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah :

a. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan

tugas potof Aan iringii sub bagian sarana produksi daerah berpedoman

kepada rencana strategis sekretariat daerah;

b. mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari peraturan serta data dan

informasifig' berhuiungan dengan bidang bidang pertanian, perikanan,

perkebunan, liehutan"n, iidrstri, [ertambangan, energi, listrik, gas dan air

bersih sebagai dasar/pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang produksi

pertaiian, p"tifanan, perkebunan, Xe[utanan, industri, pertambangan' energi'

listrik, gas' dan air bersih serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan

masalah;

d. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis.kinerja berdasarkan

tugas poior aan iungii sub bagian saiana produksi daerah berpedoman

ttepada rencana strategis Sekretariat Daerah ;

e. menyiapkan bahan penyusunan kebiiakan, pedoman serta petunjuk teknis- 
pem6in'"rn UiOrng proOuksi pertanian,.. perikanan, perkebunan, kehutanan'

industri, pertambaigan, energi, industri, listrik, gas dan air bersih;

f. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi

daerah Yang ramah lingkungan;

g. memfasilitasi dan metakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan

bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

h. menyiapkan konsep pembinaan program produksi air. bersih dalam rangka

meningkatfan Aayi saing produk dierah dipasaran dan pelestarian fungsi

lingkungan;

i. menyiapkan konsep kerjasama dengan instansi terkait dalam melakukan

p"njfajian dan penerapan teknologi serta pengawasan standarisasi mutu hasil

dan mutu olahan produksi pertanian;

j. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebiiakan di bidang .Oertqnigl'
perikanan, perkebunaln, kehutanan, industri, pertambangan, energi, industri'

listrik, gas dan air bersih;

k. memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan hqs!! pelaksanaan tugas

sebagai bahan evaluasi din informasi untuk kebiiakan dan petuniuk

selaniutnYa; dan

L melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnYa.

Pasal 32

(1) Sub Bagian Pengembangan Agribisnis mempunyai tugas menyelenggarakan

penyusunan peOo[ran dalim artimengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan
'petinjuk teknis, mengkoordinasikin, dan melakukan monitoring dan

Lvafuisilpembinaan dan pengembangan sumber daya alam, lingkungan hidup

dan pengembangan agribisnis.



(2) Uraian Tugas sub Bagian Pengembangan Agribisnis sebagaimana dimaksud

pada aYat (1) adalah :

a. menyusun ren@na, program kerja dan anggaran berbasis kineria berdasarkan

tugas pofo[ O"n fui g{ sub big.ian.pengBmbangan agribisnis berpedoman

keiada rencana strategis sekretariat daerah;

b. mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari peraturan :"'t" data dan

informasiV"ng'berhu6ungan dengan bidang sumber 9"y".alam, lingkungan

hidup Oah iengemb.ng"n afriUisnis sebagai dasar/pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

c. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sumber daya

alam, fingkilgjn hi'dup dan pengem5angan agribisnis dan menyiapkan bahan

Petunjuk Pemecahan masalah;

d. rnenyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kineria berdasarkan

tugas poior Oan tungsi sub bigian pengembangan agribisnis berpedoman

ke-pada renc€lna strategis Sekretariat Daerah ;

e. mengkoordinasikan dan melakukan monitoring serta evaluasi/pembinaan

sumber OJya alam, lingkungan hidup dan pengembangan agribisnis;

f. memfasilitasi dan melakukan koordinasi dengan instansi tekait sesuai dengan

bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

g. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya

a!am, |ingkungan hidup dan pengembangan agribisnis:

h. memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas

sebagai bahan evaluasi Oin informasi untuk kebijakan dan petuniuk

selaniutnYa; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnYa.

Bagian Ketiga

Aeisten Administrasi Umum

Pasal 33

(1) Asisten Administrasi umum mempunyai tugas membantu sekretaris Daerah
\ -' 

mengkoordinasikan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan umum'

hukum, dan organisasi.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan, program kerja dan petunjuk teknis pembinaan

penyelenggaraanurusanumum,hukumdanorganisasi;

b. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan penyelenggaraan urusan umum'

hukum dan organisasi;

c. mengendalikan dan mengevaluasi. kegiatan pembinaan penyelenggaraan

urusan umum, hukum dan organisasi;

d. membina, mengarahkan dan memberikan disposisi kepada para kepala bagian

lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan y"=ng =b"rhk, guna meningkatkan kinerja dan kelancaran

pelaksanaan tugas;

e. melakukan waskat kepada kepala bagian lingkup bidang tugasny.a dan

memberikan sanksi administratif sesuai Uitas wewenangnya(apabila ada lang
melangJai ietentuan disiplin) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan yang berlaku guna pembinaan karier kepala bagian yang

bersangkutan;

f. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada sekretaris Daerah

sesuaibidang tugas;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi

untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai bidang

tugas.

Pasal 34

Asisten Adrninistrasi Urnum terdiridari :

a. Bagian Umum;

b. Bagian Hukum; dan

c. Bagian Organisasi.

Paragraf I
Bagian Umum

Pasal 35

(1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan urusan tata usaha'

persandian, i"l"koruniklsi, kEuangan, pengadaan, perlengkapan, pemeliharaan

dan rumah tangga lingkup sekretariat daerah'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

f. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan

ketatausahaan sekretariat daerah ;

g. menyusun program, mengatur.dan mengawasi terselenggaranya pelayanan

alat-alat tulis kantor habis-pakai dan barang cetiakan untuk keperluan satuan-

satuan organisasi di lingkungan sekretariat daerah;

h. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengiriman'

penerimaan, plnyarpaiai berita sandi dan berita lainnya, pembinaan- d?l
perawatan 

'peralitan 
sandi dan telekomunikasi di lingkungan sekretariat

daerah.

i. Menyusun program, mengatur dr! mengawasi . . 
terselenggaranya

kegiitan/urusan d-i bidang keuangan di lingkungan sekretariat daerah;

j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya

p.ngr*prtan, plnganalisaan-6an pengevaluasian data perlengkapan dan

perbekelan di lingkuhgnh sekfetaiiit daerah;

k. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi

yang neinuuungan dengan bidang pengadaan perlengkapan;

l. menyiapkan program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya peng.adaan

perldngkapa; oin perbekilan, baik pengadaan dengan pelelangan/tender

maupun abog"o melalui pembeiian tangsung di lingkungan sekretariat daerah;

m. menyusun program, mengatur dan. mengawasi terselenggaranya

administrasinya f,enerimaan dln perbekalan, penyimPalal, distribusi serta

perawatan Oin bemeliharaan periengkapan dan perbekalan di lingkungan

sekretariat daerah;

24



n. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil

pelaksanaan tugas sebagai bahin evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan

petunjuk selanjutnYa; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

Pasal 36

Bagian Umum terdiridari :

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Persandian;

b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 37

(1) Sub Baoian Tata usaha dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan
\ '' il;alffiur - 

oan 
- 

keluar, tata usaha pinipinin, kbarsipan d?n ekspedisi,
persandian, pelayanan pengiriman dan penyampaian telekomunikasi.

(Z) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana, program keriq dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan
tugai pokok dan fungsi-su! bagipry tata usaha dan percandian berpedoman
kepada rencana strategis sekretariat daerah;

b. mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari peraturan serta data dan

inforirasi yang'berhu6ung'an dengan biding 
-ketatausahaan 

dan persandian

sebagai ddsarTpedoman d alam pelaksanaan tugas;

c. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi
yang berhubungan-dengan tata usaha dan sandi;

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petuniuk teknis
dibid-ang ketatausahaan dan persandian;

e. melaksanakan pengelolaan administrasi/surat-menyurat pimpinan ;

f. memerima, mencatat dan menyampaikan naskah dinas kepada pimpinan;

g. menerima naskah dinas dari pimpinan, mencatat dan menyampaikan kepada- unit keria yang dituiu;

h. mengatur dan memeriksa surat-surat yang ditandatangani oleh pimpinan;

i. memberikan pelayanan keperluan ruang pimpinan serta menyiapkan bahan
dan data yang diperlukan oleh pimpinan;

j. melakukan pencatratan segala kegiatan persandian;

k. Memelihara, menyimpan, mengamankan dokumen dan alat-alat sandi serta
mengembangkan sistem dan alat-alat sandi;

l. Melakukan pengiriman dan penerimaan surat dan berita;

m. Memberikan pelayanan alat-alat tulis kantor..habis pakai $an $r.a1g cetakan
untuk teperlubn sltuan-satuan organisasi di lingkungan sekretariat daerah ;

n. Melaksanakan pembayaran rutin tagihan bulanan.pemakaian telepon, listrik,

iirneOeng Xintcir dan rlmah dinas pd;aUat maupun telepon selular pejabat;

o. menyiapkan akomodasi dan konsumsi serta ruangan untuk rapat, upacara,
pertdmuan lainnya termasuk penerimaan tamu daerah;

p. memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan .hqs.tJ .pelaksanaan .tugas- IeUagii Uatrin erialuasi din informasi 
-untuk 

kebiiakan dan petunjuk

selanjutnya; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.



Pasal 38

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan

administrasi keuangan yang m6liputi-pengelolaan anggaran, perbendaharaan

keuangan, pembuktian, verifilasi anggaran lingkup sekretariat daerah'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana, program keria dan anggaran berbasis kineria berdasarkan

tugas po[of dan fungsi- sub bagian keuangan berpedoman kepada rencana

strateg is sekr"etarial d aerah ;

b. mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari peraturan serta data dan

informasi- v"ig uSrnu6ungan dengan bidang keuangan sebagai

dasar/pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah datra serta informasi

yang berhubungan dengan bidang keuangan;

menyiapkan bahan penyusunan kebiiaksanaan, pedoman dan petuniuk teknis

di bidang keuangan;

menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan .dengan
bidaig keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

menyusun rencana, program keria dan anggaran berbasis kineria berdasarkan

G;g pokok dan fungsi- sub Uagian keuangan berpedoman kepada rencana

stiateg'is sekretariat Iaerah dan mengfooiOinir penyusunan anggaran pada

bagiai-bagian lain di lingkungan sekretariat daerah;

menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dalam rangka penyusunan

n"n6r,i" Keria aan nnggaran Satuan Keria Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

dalam lingkuP sekretariat daerah;

membantu meneliti laporan sPJ Bendahara di lingkungan sekretariat daerah;

menyelenggarakan anggaran belanja sekretariat daerah dengan berpedoman

keBada APBD Yang telah dttetaBkan;

menyusun anggaran pendapatan dan belanja sekretariat daerah;

mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran satuan kerja, penerimaan,

penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban, pembukuan keuangan dan

menyiapkan laporan hasil verifikasi;

menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan

keuangan;

m. menyiapkan daftar gaji dan pengajuan pembayaral gaji 
. 
setiap bulan,

tunjangan, f,on;i pe{awai, bmbur,- perialanan dinas, biaya transport sertia

kesejahteraan Pegawai ;

n. mengajukan perubahan gaii akibat 9d3nya. kenaikan p?ngfal' kenaikan gaji

b";d6; mutasi jabatan mlupun perubahan lainnya yang berhubungan dengan

masalah keuangan;

o. mengumpulkan bahan dan menyiapkan laporan pelaksanaan anggaran secara

periodik;

p. melakukan pembukuan yang sifatnya administrasi berupa perhitungan,

pemindahan dan Perbaikau

q. memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas

sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebiiakan dan petunjuk

selanjutnYa; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

A

g.

h.

i.

t.

k.



Pasal 39

(1) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas merencanakan

dan melaksanakan-urusan pengadaan barang dan perlengkapan, pemeliharaan

dan penghapusan barang dan perlengkapan serta pengelolaan rumah tangga
pimpinan di lingkungan sekretariat daerah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan

tugai Bokok dan fungsi sub bagian perlengkapan dan rumah tangga

be,rpedoman kepada re ncan a strateg is sekretariat daerah ;

b. mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari peraturan serta data dan

informasi yang berhubungan dengan bidang pengadaan perlengkapan,

penyimpanin tan distribuli perlengkapan serta rumah tangga sebagai

dasar/pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi

yang berhubungan dengan bidang pengadaan perlengkapan, penyimpanan

dan distribusi perlengkapan serta rumah tangga;

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman d.an..petunjuk teknis di

bidang Bengadaan pefl6ngkapan, penyimBanan dan distt'ibusi perlengkaBan

serta rumah tangga;

e. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

bidang pengadaan'perlengkapan, penyimpanan dan distribusi perlengkapan

serta rumafitangga, dan mbnyiapkan bahan petuniuk pemecahan masalah;

f. mengikuti perkembangan dan mengumpulkan informasi harga serta mutu

perb6kahn dalam rangka penyediaan dan pengurusan data barang dan harga

yang diperlukan;

g. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program prasarana fisik:

h. menyiapkan penyelenggaraan pengadaan barang perlengkapan kantor sesuai

dengan ketentuan Yang berlaku;

i. menyusun daftar rekanan mampu yang telah lulus prakualifikasi;

j. mengumpulkan, meneliti penawaran harga dan mutu perlengkapan dari

rekanan pemerintah daerah;

k. mengikuti pelaksanaan pelelangan perlengkapan dan bangunan yang

dilaksanakan pemerintah daerah melalui panitia pengadaan;

l. melaksanakan pengendalian pengadaan barang yang dilakukan pemerintah

daerah;

m. menyiapkan bahan dalam rangka pembelian dan pelaksanaan pekeriaan

pembangunan Prasarana fisik;

n. melakukan penatausahaan serta menyiapkan bahan dalam rangka

pelaksanaan pengadaan barang sesuaidengan ketentuan yang berlaku;

o. menyiapkan bahan dalam rangka pembuatan berita acara barang'barang^dan

tata administrasi gudang daiam bentuk kartu kendali berdasarkan Surat

Perintah Pengeluaran Barang (SPPB);

p. melakukan pemeliharaan dan perawatan alat-alat perlengkapan kantor dan

barang-barang dalam gudang;

q. memberikan pelayanan angkutan, perawatan kendaraan dinas dan surat-surat

kelengkapannya i"ng diperlukan di lingkungan sekretariat daerah;

r. mengurus pemeliharaan kendaraan dinas bagi pejabat pimpinan daerah di

lingkungan sekretariat daerah ;



s. mengatur dan memelihara kebersihan ruangan.. .kantor, pekarangan'

pemakaian ;ir, listrik, AC, sirine dan sound sistem di lingkungan sekretariat

daerah;

t. melakukan pendistribusian kepada masing-masing unit pemakai sesuai

dengan kebutuhan dan Permintaan;

u. melakukan penelitian secara fisik terhadap status barang inventaris dan

perubahan status barang inventaris;

v. menghimpun dan meneliti data inventaris barang-barang baik bergerak

maupun tidak bergerak yang diusulkan untuk dihaBus dari kekayaan

pemerintah daerah;

w. memproses dan melakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan dan

prosedur Yang berlaku;

x. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebutuhan barang rumah

tangia'Bupati/Wakil Bupati berdasarkan kebutuhan, jumlah dan ienis barang;

y. memberikan pelayanan bagikeperluan rumah iabatan BupatiMakil Bupati;

z. mengurus penyediaan, penyimpanan dan pengeluaran barang-barang untuk

keperluan BuPatiMakil Bupati;

aa.membuat daftar inventaris barang-barang rumah tangga BupatiMakil Bupati

berdasarkan jenis dan iumlah baring sebagai bahan informasi dan laporan;

bb.memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas-- 
sebagai bahan evaluasi din informasi untuk kebiiakan dan petunjuk

selaniutnYa; dan

cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

Paragraf 2

Bagian Hukum

Pasal 40

(1) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
\ -' 

me-ngkoordinasikan perumusan peratuian perundang-undangan, telaahan hukum,

peny-uluhan, bantuan hukum dan HAM serta dokumentasidan informasi hukum.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan penyiapan bahan

koordinasi perumusan peiaturan daerah dan keputusan Bupati;

b. menyusun program, mengatur dan mengawasi penelaahan dan evaluasi

pehksanaan peraturan peundang-undangan;

c. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan penyiapan bahan

penyuUfrari f,roduk-proA-uk hukum, [ertimbangan bantuan hukum dan

pemasyarakaian HAM kepada semua unsur pemerintah daerah dan

masYarakat;

d. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan

dokumentasi dan informasi hukum;

e. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil

pelaksanaan tugas sebagai bahin evaluasi dan informasi untuk kebiiakan dan

petunjuk selanjutnYa; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.



Pasal 41

Bagian Hukum terdiridari :

a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;

b. Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM; dan

c. Sub Bagian Dokumentasi dan lnformasi Hukum.

Pasal 42

(1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan
bahan penyusunan dan perumusan rancangan peraturan daerah dan keputusan
Bupati serta telaahan dan evaluasi pelaksanaannya.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kineria bedasarkan
tuga! pokok dan fungsi sub bagian peraturan perundang-undangan
berpedoman kepada rencana strategis sekretariat daerah;

b. mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari peraturan serta data dan
informasi yang berhubungan dengan bidang peraturan perundang-undangan
sebagai dasar/pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. menghimpun dan mengolah data penyusunan dan perumusan rancangan
peraturan daerah, keputusan dan instruksi Bupati;

d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis peny_usungn
dan ieiumusan rancangan peraturan daerah, keputusan dan instruksi Bupati;

e. menyiapkan bahan hubungan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam
rangka penyusunan dan perumusan serta pembahasan rancangan peraturan
daerah, keputusan dan instruksi Bupati;

f. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah, keputusan dan
instruksi Bupati;

g. memberikan dan melaksanakan telaahan rancangan peraturan daerah,
keputusan dan intruksi Bupati

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah
keputusan dan intruksi Bupati;

i. memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas
sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk
selanjutnya; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

Pasal 43

(1) Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas
memberikan penyuluhan produk-produk hukum, konsultasi, bantuan dan
perlindungan hukum dan HAM kepada semua unsur pemerintah daerah dalam
hubungan kedinasan.

(2\ Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. menyusun ren@na, program kerja dan anggaran berbasis kineria berdasarkan
tugas pokok dan fungsi sub bagian penyuluhan, bantuan hukum dan HAM
berpedoman kepada ren@na strategis sekretariat daerah;

b. mengumBulkan, menghimBun dan mempelajari peraturan serta data dan
informasi yang berhubungan dengan bidang penyuluhan, bantuan hukum dan
HAM sebagai dasar/pedoman dalam pelaksanaan tugas;



c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberian

penyulunan, bantuan'dan perlindungan hukum serta pemasyarakatan HAM;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan, konsultasi hukum dan

HAM kipada semua unsur pemerintah daerah;

e. menghimpun dan mengolah data permasalahan hukum baik pidana, perdata

dan tata usaha negam serta data Belanggaran HAM oleh unsur Bemerintah

daerah;

f. menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan surat gugatran, jawaban

gugatan, ieplik dan duplik dan alat bukti pledoi sertia penyusunan kontra

ireinori, banding/kasasi, peninjauan kembali (PK), grasi dan upaya hukum

lainnYa;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan unit keria

terkait dalam rangka pemberian penyuluhan, bantuan, perlindungan hukum

dan HAM;

h. memberikan bantuan dan perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar

Bengadilan;

i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian _penyuluhan, bantuan

dan perlindungan hukum serta pelaksanaan kegiatan HAM;

j. memberikan saranlpertimbangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas

sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebiiakan dan petuniuk

selanjutnYa; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

Pasal4,4

(1) Sub Bagian Dokumentasi dan lnformasi Hukum mempunyai .tugas melakukan, 
dokumeitasi dan publikasi produk-produk hukum, menerbitkan Lembaran Daerah

serta mengatur penyebaran dokumentasi hukum.

(Z) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana, program keria dan anggaran befuasis kineria berdaearkan

tugai pokok dan fungsi sub bagian dokumentasi dan informasi hukum

berpedoman kepada rencana strategis sekretariat daerah;

b. mengumputkan, menghimpun dan mempelajari peraturan serta data dan

inforirasiyang berhubungan dengan bidang dokumentasi dan informasi hukum

sebagai dasar/pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dokumentasi dan publikasi

hukum serta penerbitan lembaran daerah;

d. menghimpun dan mengolah data dokumentasi dan publikasi hukum serta

bahan penyuluhan produk'produk hukum ;

e. menyiapkan bahan pengolahan dokumentasi dan publikasi hukum serta bahan

penyuluhan Produk-Produk hukum;

f. menyiapkan bahan hubungan keriasama dengan ylit kerp terkait dalam

rang-ka membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta

penYebaran dokumentrasi hukum;

g. melaksanakan pelayanan informasi hukum dalam rangka pelaksanaan sistem- 
iaringan dokumentasidan informasi hukum;

h. menyiapkan bahan dan mengatur penyebaran dokumentasi produk-produk

hukum daerah;



i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dokumentasidan publikasi hukum;

j. memberikan saran/pertimbangan dan me.laporkan hasil pelaksanaan tugas

sebagai bahan evatuasi 
-Oin 

informasi untuk kebijakan dan petunjuk

selaniutnYa; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tuga$,

Paragraf 3

Bagian Organisasi

Pasal 45

(1) Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan\'/ 
p"iioinr"n-[etemoagaan, keiatalakianaan dan kepegawaian serta analisis dan

formasiiabatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. menyusun program, mengatur dan mengawaei terselenggaranya pengumpulan

dan' pengotalran data dan bahan dalam rangka penyempurnaal'

pengemba;gan dan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan seda analisis

dan formasiJabatan di Iingkungan pemerintah daerah;

b. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengumpulan

dan pengolahan data dan bahan dalam rangka penyempurnaan,

pengemOairgan dan penataan prosdur- kerja, tat? .keria dan standarisasi

sarana ling[ungan keria, analisis dan formasi iabatan serta pelaksanaan

pemberdaylan iparatui Ai tingfungan pemerintah daerah;

c. menyusun program, mengatur d"! mengawasi tercelenggaranya

kegiatan/urusan .i'i UiAang t<epegawaian di lingkungan sekretariat daerah;

d. menyusun program, mengatur dan. mengawasi terselenggaranya

p*ngr*putan, Be--ngsfahan dari penyaiian data analisis dan formasi jabatan di

lingkungan Pemerintah daerah;

e. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil

pelaksanaan tugas sebagai bahin evaluasi dan informasi untuk kebiiakan dan

petunjuk selanjutnYa; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

Pasal 46

Bagian Organisasiterdiri dari :

a. Sub Bagian Kelembagaan,

b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan

c. Sub Bagian Analisis dan FormasiJabatan.

Pasal 47

(1) Sub Bagian Ketembagaan mempunyai tygas menyiapkan- bahan penyusunan

pedoman dan petunj,ik tet<nis serta melaksanakan pembinaan dan penataan

kelembagaan Perangkat daerah.
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(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kineria berdasarkan

tugas pokok dan funisi Iub bagiin kelembagaan berpedoman kepada rencana

strategis sekretariat daerah ;

b. mengumpulkan, menghimpun dan mempelaiari peraturan. serta data dan

infqmasi- r;rb neinuoungan dengan bidang kelembagaan sebagai

dasar/pedoman dalam pelaksanaan tugas;

C. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi

yang berhubungan dengan bidang kelembagaan;

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petuniuk teknis di

bidang kelembagaan;

e. menginvientaris permasalahan-permasalahan yan-g berhubungan dengan

bidaig fJemUagaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta

melaksanakan pembinaan 
-dan 

penataan kelembagaan perangkat daerah;

g. menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi susunan organisasi dan tata kerja

kelembagaan di lingkungan pemerintah daerah;

h. menyiapkan konsep dan meneliti rancangan peraturan daerah dan

peraturan/keputusan Bupati dalam rangka penyempumaan, pengembangan,

pembentukan dan/atau penghapusan satuan organisasi di lingkungan

pemerintah daerah;

i. melaksanakan pembahasan inter eksekutif terhadap pra ran@ngan peraturan

daerah tentang organisasi perangkat daerah dengan intansi terkait sebelum

diajukan fepJAa dewan penarakilan rakyat daerah melalui bagian hukum

sekretariat dearah;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan tugas pokok dan fungsi

serta uraian tugas organisasi perangkat daerah;

k. menyiapkan penyusunan rincian bidang urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintahan kabupaten;

l. memhrikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil

pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebiiakan dan

petunjuk selanjutnYa; dan

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

tugas'

Pasal 48

(1) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan

bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis standarisasi dan pengaturan

ketatalaksanan, prosedur dan tata kerja serta pemberdayaan aparatur' dan

melaksanakan urusan kepegawaian lingkup sekretariat daerah serta

menyelenggarakan pembinaan dan penataan sistem, metode dan prosedur tata

laksana aparatur daerah, akuntabilitas aparatur daerah dan pelayanan publik.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan

tugas pokok dan iunisi sub bagian ketatalaksanaan dan kepegawaian

OerpeO6man kepada reneana strategis sekretariat daerah;

32



b. mengumpulkan, menghimpun .dan mempelajari peraturan serta data dan

informasi yang b;;ilffid aengan biding't<etatatafsanaan yang meliputi

tentang pro."d6 keria, tata kjga, tata 
-naskah dinas, tata kerja dan

standarisasi saiana di lingkungan ke4a, pemberdayaan aparaturdi lingku.ngan

p#eiintaf, d;;h dan-pela--yaRaR'pu'blik, sebagai dasar'/pedomaR dalam

pelaksanaan tugas;

c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan' kebijakan

teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang

k"p"g"*aian sebagai dasar/pedoman dalam pelaksanaan tugas;

d. men@ri, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta infomasiyang

berhubung"n l"ngan bidang kLtatalaksanaan dan kepegawaian;

e. menyiapkan bahan penyusun kebiikan pedoman dan petuniuk tehnis dibidang

ketatalaks"n""n lriig ;lefiputi prosedur kerja, tata keda, tata naskah dinas'

dan standarisiii iirina lingkungan kerja s-erta pemberdayaan aparatur di

lingkungan Pemerintah daerah;

f. menyiapkan bahan penyusunan keb'riakan, pedoman dan petunjuk teknis di

bidang kePegawaian;

g, menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

bidang ketatalaksanaan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan petunjuk

pemecahan masalah;

h. menyiapkan bahan dan membuat pedoman tata naskah dinas di lingkungan

pemerintah daerah;

i. melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahu.al dan keterampilan

di dalam mem6uat tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;

i. menyiapkan bahan dan melakukan upaya-upaya dalam rangka pemberdayaan

aBaratur di lingkungan pemeflntah daerah;

k. memonitor dan mengawasi pelaksanaan GDN dan waskat;

l. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis tentang

pehlsanaan akuntaOilitai kineria aparatu r pemerintah daerah ;

m. mengkoordinir dan memfasilitasi penyusunan renia dan renstra sekretariat

daerah;

n. mengkoordinir dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

lnstansi Pemerintah (tAKlP) sekretarial daerah;

o. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan

bimbingan teknis pelayanan publik;

p. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan

Publik;

q. melakukan penyelesaian administrasi kepegawaian dan menyiapkan bahan1- 
usulan peningfatan kesejahteraan pegawai di lingkungan sekretariat daerah;

r. mengumpulkan, mengolah dan mglYalikan serta memelihara data

fepigawaian lingkup Gkretarht daerah 6eiupa Buku lnduk Pegawai, Daftar

Urirt fepangXatin (OUX), Daftar Penjagaan .Kenaikan Pangkat, Penjagaan

Kenaikan ciii gerklh, Cenjagaan Peniiun dan lain-lain lingkup sekretariat

daerah;

s. metakukan urusan administrasi kepegawaian tentang usul mutasi,

pengangkatan PNS 100%, Bezetting P-egawai, pembuatan Kartu Pegawai

lXaiegj, Kartu lsteri/Suami, DP3, kenaikin pangkat, kenaikan gaji berkala,

cuti,-penggantian nama dan mutasi kepegawaian lainnya;
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t. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pengusulan pegawai

yang ai<an mengikuti pendidikin dan iatihan serta menginventarisasi tingkat

benOiOifan pegawai di lingkungan sekretariat daerah;

u. menyiapkan bahan usulan pegawai yang akan mengikuti tugas belajar, izin

belajar, diklat struktural dan fungsional;

v. menyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin pegawai;

w. melaksanakan dan melaporkan kehadiran pegawaidan pelaksanaan apel;

x. membuat laporan kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah;

y. memberikan pembinaan administrasi dalam pelaksanaan tugas tenaga

fungsional;

z. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil

pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan

petunjuk selaniutnya; dan

aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.

Pasal 49

(1) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan mempunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan analisis jabatan

dan penyusunan fqmasi jabatan.

(Z) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan

tugai pokok dan fungsi sub bagian analisis dan formasi jabatan berpedoman

kepada rencana strategis sekretariat daerah;

b. mengumputkan, menghimpun dan mempelaiari peraturan serta data dan

informasi yang berhu-bunlan dengan bidang analisis dan formasi jabatan

sebagai dasar/pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. men@ri, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta infomasiyang

berhubungan dengan bidang ana!i$i$ dan fsrmasijabatan;

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di

bidang analisis dan formasi jabatan;

e. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengal
bidang analisis dan formasi jabatan serta menyiapkan bahan petuniuk

pemecahan masalah;

f. menyiapkan dan mengolah data dan bahan dalam penyusunan analisis dan

formasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah ;

g. melaksanakan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

h. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil

pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebiiakan dan

petunjuk selaniutnYa; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas.
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Bagian KeemPat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 50

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan

fungsi Sekretariat Oaeran sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan

peraturan perundang=undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan yang mengatur ha!

yang sama diyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

1. Hal-hal yang belum diatur datam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan

Peraturan Bupati tersendiri.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

n

April 2009

/

*^.
,l

Diundangkan di Paringin

pada tanggal 27 Ar::il

/ n. ser
I

200?

KABUPATEN BALANGAN,

RTDUAN DARTAN -/

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2OO9 NOMOR OB

pada
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